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Introducere
Durerea reprezintă cel mai frecvent motiv pentru care o persoană se adresează
medicului, întrucât poate limita și chiar întrerupe participarea la activitățile zilnice, generând
dizabilitate. Astfel, durerea devine principalul factor care limitează capacitatea de efort fizic. Ca
răspuns adaptativ are loc activarea sistemului opioid endogen, unul dintre cei mai puternici
analgezici proprii organismului uman1.
Efortul fizic aerob, moderat ca și intensitate acționează ca și modulator al durerii
cronice, indiferent de cauză și localizare2 3. Mecanismul, incomplet elucidat până în prezent, este
strâns legat de creșterea pragului algic prin modularea sistemului opioid endogen, a
noradrenalinei și serotoninei4.
Biochimic, efortul fizic are efecte paradoxale, de stimulare a producerii de
prooxidanți la intensități crescute, și de eliberare a markerilor antioxidanți, atunci când este
efectuat la intensități mici și moderate5 6.
Lombosacralgia este o afecțiune comună și o cauză majoră de dizabilitate în
rândul populației adulte, generând costuri uriașe7. Lombosacralgia cronică nespecifică (LSCNS)
este definită ca durerea lombară joasă, care durează de peste 12 săptămâni și căreia nu i se
poate atribui o cauză declanșatoare. Efectuarea unui efort fizic de intensitate moderată este
intens recomandată inclusiv în afecțiunile cardiovasculare și respiratorii8. Ghidurile OMS pentru
managementul durerii în LSCNS includ, ca și primă linie de tratament, kinetoterapia de
intensitate moderată, după testarea prealabilă la efort. În cazul neameliorării simptomatologiei
algice, se recomandă administrarea de Tramadol9 10, un opioid atipic al cărui mecanism de
acțiune cuprinde legarea de receptorii µ-opioizi, pe de o parte, iar pe de altă parte, inhibarea
recaptării noradrenalinei și serotoninei la nivelul fantei sinaptice centrale11.
În cadrul acestei teze, am urmărit, clinic, influența administrării de Tramadol
asupra capacității aerobe de efort fizic, modificărilor cardiovasculare, respiratorii și metabolice,
homeostaziei redox și durerii la subiecți umani cu LSCNS.
Experimental, obiectivele au fost evaluarea efectelor pe care Tramadol le are
asupra capacității aerobe de efort, modificărilor cardiovasculare, homeostaziei redox,
emotivității și pragului algic la șobolani antrenați.

Contribuția personală
Studiul 1. Efectele administrării de Tramadol asupra capacității de efort la
subiecți umani cu lombosacralgie cronică nespecifică
S-au urmărit, pe subiecți umani cu LSCNS, efectele administrării subcronice de
Tramadol asupra capacității aerobe de efort, modificărilor cardiovasculare, respiratorii și
metabolice și asupra pragului algic.
Au fost înrolați 100 subiecți umani, pacienți ai Departamentului Recuperare
Medicală, ai Spitalului Elias, care au corespuns criteriilor de eligibilitate. Au fost randomizați în
două loturi: Lotul I Martor și Lotul II Tramadol. S-au aplicat chestionare pentru evaluarea
durerii (scala VAS) și subiecții au efectuat testarea cardiopulmonară la efort, în zilele 1 și 7 ale
studiului. Intervenția a constat în administrarea de placebo și Tramadol, capsule 50 mg de 3
4

ori/zi, 7 zile, în aceeași condiționare farmaceutică. S-a folosit o scală VAS adaptată din motive
tehnice, gradată de la 1 (fără durere), la 6 (cea mai mare durere resimțită vreodată).
Rezultatele acestui studiu au fost următoarele: puterea de încărcare a
cicloergometrului (P, respectiv in procente %P din valorile ideale), VO2 max (volumul maxim de
oxigen inspirat în timpul efortului fizic), și saturația în O2 a sângelui, ca și indicatori ai capacității
de efort au crescut considerabil la subiecții lotului II, tratați cu Tramadol.
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Contribuția aerobă la efort, indicator al adaptării cardiovasculare a crescut semnificativ
statistic la lotul tratat cu Tramadol.
Toleranța la efort, rezerva respiratorie (%RR), indicatori ai adaptării respiratorii la
efortul fizic, au crescut, de asemenea la lotul tratat cu Tramadol.
Echivalenții metabolici au crescut liniar cu VO2 max la lotul cu administrare de
Tramadol.
Valorile chestionarului pentru durere au scăzut la ambele loturi, prin efectuarea
efortului fizic moderat, dar au fost semnificativ mai mici la lotul tratat cu Tramadol, rezultat
așteptat, dat fiind mecanismul de acțiune al acestui medicament.
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Studiul 2. Efectele administrării de Tramadol asupra balanței
oxidanți/antioxidanți la subiecți umani cu lombosacralgie cronică nespecifică
În acest studiu am urmărit efectele administrării subcronice de Tramadol asupra
capacității aerobe de efort, homeostaziei redox și durerii, la subiecți umani cu lombosacralgie
cronică nespecifică.
Au intrat în studiu 50 subiecți, care au corespuns criteriilor de includere și
excludere al primului studiu, înrolați dintre cadrele medicale ale Spitalului Elias, care și-au
manifestat interesul în a participa la studiu, având în vedere simptomatologia algică pe care o
5

prezentau. Metodele folosite au fost aceleași ca la primul studiu, cu excepția faptului că, la finalul
efortului fizic, în zilele 1, respectiv 7 ale studiului, s-a recoltat sânge venos, în vederea analizei
balanței oxidanți/antioxidanți .
Rezultatele au pus în evidență o creștere a apărării
antioxidante totale și reziduale la ambele loturi, probabil ca și mecanism adaptativ al
organismului la efortul fizic.
Valorile markerilor prooxidanți au scăzut la lotul tratat cu Tramadol și au crescut
la lotul martor, indicând o scădere a stresului oxidativ în urma administrării de Tramadol.
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VO2 max, SpO2 au crescut la ambele loturi în urma repetării efortului fizic, fiind
semnificativ mai mari la lotul tratat cu Tramadol.
Valorile scalei VAS au scăzut la ambele loturi, întărind datele din litratură și
rezultatele primului studiu, dar au fost semnificativ statistic mai mici la lotul tratat cu Tramadol,
rezultat așteptat, de asemenea.
Studiul 3. Efectele administrării de Tramadol asupra capacității de efort și
balanței oxidanți/antioxidanți la animale
În studiul experimental, s-au urmărit modificările balanței oxidanți/antioxidanți și
corelațiile acesteia cu efortul fizic, precum și efectele administrării acute de Tramadol asupra
capacității de efort, adaptării cardiovasculare, pragului algic și emotivității la șobolani antrenați
14 zile prin proba de înot.
Au fost luați în studiu 24 șobolani rasa Wistar, împărțiți în două loturi, Martor și
Tramadol, cărora li s-a administrat ser fiziologic și Tramadol, în zilele 2, 5, 9 ale studiului. S-au
evaluat timpul de reacție, indicatorii balanței oxidanți/antixidanți, parametri cardiovasculari în
zilele 1, 14, iar proba de înot și determinarea pragului algic au fost realizate în zilele 1, 7, 14.
Rezultatele au fost: timpul de reacție a scăzut prin antrenament la ambele loturi,
dar a fost semnificativ statistic mai mic la animalele lotului tratat cu Tramadol; capacitatea
aerobă de efort a crescut prin antrenament la ambele loturi, dar a fost semnificativ mai mare la
lotul Tramadol, unde s-a menținut crescută și după ultima administrare; frecvența cardiacă,
tensiunea arteriala sistolică, presiunea pulsului au crescut semificativ la lotul Tramadol,
probabil prin creșterea capacității de efort, indicând o mai bună adaptarea cardiovasculară;
pragul sensibilității algice a scăzut în urma antrenamentului la ambele loturi, dar a fost
semnificativ mai mic la lotul tratat cu tramadol; administrarea de Tramadol, a determinat
scăderea stresului oxidativ și creșterea apărării antioxidante.

6

sec

Mediana

Media

25% - 75%

Lot II, Ziua 1

Minima - Maxima

Lot II, Ziua 7

Lot II, Ziua 14

8,70

3000

8,40
2500

8,10
7,80

2000

7,50

7,20
1500

6,90
6,60

1000

6,30
6,00

500

5,70
5,40

0
Ziua 1

Ziua 7
Lot I

Ziua 14

Ziua 1

Ziua 7
Lot II

Fig. 37. Proba de înot (sec) la loturile studiate

Ziua 14

5,10
4,80
min 0

min 15

min 30

min 60

Fig. 46. Testul Tail Flick la lotul Tramadol

Concluzii generale
Concluziile studiilor clinice sunt următoarele:
1. Capacitatea aerobă de efort și toleranța la efortul fizic au crescut semnificativ la
subiecții umani cu LSCNS, cărora li s-a administrat subcronic Tramadol.
2. Adaptarea cardiovasculară, respiratorie și metabolică s-a îmbunătățit prin
antrenament la ambele loturi, tratate sau nu cu Tramadol, modificările fiind
semnificative pentru lotul tratat cu Tramadol.
3. Efortul fizic moderat, precum și adminstrarea subcronică de Tramadol, au determinat
creșterea semnificativă a capacității de apărare antioxidantă a organismului.
Tramadol a redus SO, prin scăderea valorilor MDA.
4. Efortul fizic moderat a determinat reducerea simptomatologiei algice la subiecții
umani cu LSCNS, administrarea subcronică de Tramadol a determinat, remiterea
durerii, având un important efect analgezic.
5. Administrarea de Tramadol a redus dizabilitatea subiecților umani cu LSCNS.
Concluziile studiului experimental sunt următoarele:
1. Capacitatea aerobă de efort a crescut prin antrenament la ambele loturi, tratate sau nu
cu Tramadol, creșterile fiind semnificative la lotul căruia i s-a administrat acut
Tramadol.
2. Adaptarea cardiovasculară la efortul fizic moderat s-a ameliorat prin antrenament la
ambele loturi, modificarile sunt semnificative la lotul tratat cu Tramadol.
3. Pragul sensibilității algice a crescut la ambele loturi pe măsura antrenamentului față
de valorile inițiale, creșterile fiind semnificative la lotul tratat cu Tramadol.
4. Administrarea de Tramadol a determinat, la animale, creșterea capacității de apărare
antioxidantă a organismului și scăderea SO.
5. Efortul fizic de intensitate moderată a determinat ameliorarea stării de depresie la
animale, acest efect a fost semnificativ la lotul căruia i s-a administrat Tramadol. Se
confirmă efectul antidepresiv al Tramadolului.
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Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei
Studiile noastre sunt studii pilot, întrucât ipoteza de lucru nu a mai fost testată până în
prezent, iar rezultatele obținute pot contribui la dezvoltarea unor studii mai ample.
Originalitatea tezei constă în faptul că:
 efectele Tramadolului asupra capacității de efort fizic nu au mai fost studiate
 rezultatele studiilor noastre au demonstrat efectele ergotrope ale Tramadolului (de
stimulare a capacității aerobe de efort, de ameliorare funcțiilor cardiovasculară și
respiratorie, metabolică, de stimulare a stării psihice)
 rezultatele noastre atrag atenția asupra efectului posibil dopant al Tramadolului în
efortul fizic
 evidențierea interacțiunii: durere – mișcare, durere – mișcare – activitate
cardiovasculară, durere – mișcare – activitate metabolică
Contribuțiile inovative ale tezei constau în:
 efectele biochimice al Tramadolului și influența asupra homeostaziei redox, în
efort fizic
 rolul terapeutic al Tramadolului și influența asupra pragului sensibilității algice la
subiecți umani și animale în condiții de efort
 recomandarea administrării de Tramadol și efectuarea unui efort fizic moderat, în
vederea remiterii simptomatologiei algice și reducerii dizabilității provocate de
LSCNS.
 prudența administrării de Tramadol în cazul sportivilor de performanță, întrucât
acesta ar putea avea efecte ergotrope, putând fi considerat ca o substanță
dopantă.
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Introduction
Pain is one of the most common reason for somebody to adress to the doctor, because it
can limit an interrupt the participation in daily activities, generating disabilty. Pain becomes the
main limiting factor of exercise capacity. As an adaptative response opioid endogenous system
is activated. This is one of the most powerfull analgesic of the human body.
Aerobic exercise, of moderate intensity actions as chronic pain modulator, no matter the
cause and localisation. The true mechnism was not elucidated by now, but it seems to be closely
bounded to the raise of pain threshold by modulating opioid endogenous system, noradrenaline
and serotonine.
From biochemichal point of view, physiscal exercise has paradoxical effects, of
stimulating prooxidants production when it is performed at high intensity, and by releasing
antioxidants markers, when it is performed at lower and moderate intensity.
Low back pain is a common affection and a major cause of disability among adults,
generating substantial costs. Chronic nonspecific low back pain (CNSLBP) is definied as low
back pain, that lasts for more than 12 weeks, and is without a known trigger. Moderate intensity
physical exercise is intensly recommanded for any affection, including cardiovascular and
respiratory diseases. WHO guidelines for the management of CNSLBP include, as a first line
treatment, kinteotherapy of moderate intensity, after exercise testing of the subject. In
nonresponsive subjects, Tramadol, an atipic drug with opioid and non opioid mechanism of
action. It binds opioid µ receptors, and it inhibits the release of noradrenaline and serotonine, at
the Central Nervous System.
Inside the thesis, I intended to assess the influence of Tramadol administration on
aerobe exericse capacity, cardiovascular, respiratory and metabolic adaptation,
oxidants/antioxidants balance and pain in human subjects with CNSLBP.
Experimentaly, the purposes were to evaluate the effects of Tramadol administration on
aerobe exercise capacity, cardiovascular adaptation, oxidants/antioxidants balance, depression
and pain in trained rats.

Personal contribution
1st Study. Effects of Tramadol administration on exercise capacity in human
subjects with chronic nonspecific low back pain
During this study, I analysed the effects of Tramadol administration on aerobe exercise
capacity, cardiovascular, respiratory, metabolic adaptation and on pain threshold in human
subjects suffering from CNSLBP.
100 subjects were enrolled, patients of Clinical Rehabilitation Department, who
corresponded eligibility criteria. They were randomised in two groups: I group – controls, II
group – Tramadol. An adapted version of visual analogue scale (VAS) was applied and all the
subjects joined cardiopulmonary exercise testing, during the 1st and the 7th day of the study. The
intervention was placebo and Tramadol administration, 50 mg capsules 3 times a day, fo 7 days,
in the same pharmaceutical conditioning. The adapted VAS scale has been used, from technical
reasons, graded from 1 (no pain) to 6 (worst pain ever felt).
The results of this study were: cycle ergometer power (i.e. the intensity of exercise,
graded in watts and % of ideal values), VO2max (peak oxygen volume inspired during maximal
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exercise intensity), and arterial blood saturation of oxygen, as markers of exercise capacity,
considerably improved in Tramadol group.
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Fig. 7. VO2 max in study groups

Aerobic contribution to exercise, as an indicator of cardiovascular adaptation,
significantly enhanced in Tramadol group.
Effort tolerance, respiratory reserve (%RR), as indicators of respiratory adaptation to
exercise, significantly raised in Tramadol group.
Metabolic equivalents exponential increased with VO2max in Tramadol group.
VAS scale values decreased in both groups, by performing moderate intensity exercise,
but they were significantly lower in Tramadol group. This was an expected result, due to
Tramadol mechanism of action.
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2nd Study. Effects of Tramadol administration on oxidants/antioxidants balance in
human subjects with chronic nonspecific low back pain
During this study, I tracked the effects of Tramadol administration upon the aerobe
exercise capacity, redox equilibrium, and pain on human subjects suffering from CNSLBP.
50 subjects joined the study, that matched the inclusion and exclusion criteria of the first
study, that came from medical employees of the Elias Hospital, whom agreed to participate in
the study considering their pain. The methods used were the same as in the first study, except
the fact that, at the end of the physical effort, venous blood was taken, in order to analyse
oxidants and antioxidants balance, in the 1st and 7th day of the study. The results established the
raise of the total and residual antioxidant defence of the both groups, probably as an adaptive
mechanism of the human body for physical exercise.
The values of prooxidant markers of the Tramadol group have decreased, and they have
increased at the control group, showing a fall of the oxidative stress, due to Tramadol
administration.
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Fig. 26. Total antioxidant capacity in the study groups
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Fig. 29. Malondialdehyde in the study groups

VO2 max, SpO2 significantly increased in both groups, due to physical exercise repetition,
but they were significantly higher in Tramadol group.
The VAS scale values decreased in both groups, in agree with literature data and with
the results of the first study, but they were significantly lower in Tramadol group.
3rd Study. Effects of Tramadol administration on exercise capacity and
oxidants/antioxidants balance in animals
During the experimental study have been tracked the changes at the
oxidants/antioxidants balance and the link between it and physical exercise and also the effects
of acute Tramadol administration on exercise capacity, cardiovascular adaptation, depression
state, and pain threshold on 14 day swimming trained rats.
24 Wistar rats have been involved in the study, devided into two groups, control and
Tramadol, to whom it was given physiologic serum and Tramadol, intraperitoneal, in days 2, 5
and 9 of the study. The reaction time it was assessed, the indicators of oxidants/antioxidants
balance, the cardiovascular parameters in days 1 and 14. The swimming and pain threshold
determination were done in days 1, 7 and 14.
The results were: reaction time decreased through training on both groups, but it was
significantly lower for the Tramadol group subjects. The aerobe exercise capacity increased
through training on both lots, but it was significantly higher on Tramadol group, it remained
high after the last Tramadol administration (day 9). The cardiac frequency, systolic blood
pressure, pulse pressure have significantly increased on Tramadol group, probably due to
increasing exercise capacity indicating a better cardiovascular adaptation. Pain sensitivity
threshold decreased on both groups, but it was significantly lower on Tramadol group.
Tramadol administration determined the decrease of the oxidative stress and the increase of the
antioxidant defence.
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General conclusions
1.The clinical studies conclusions are:
1. The aerobe exercise capacity and physical effort tolerance significantly increased on
human subjects with CNSLBP that were administered subcronic Tramadol
2. Cardiovascular, respiratory and metabolic adaptation have improved through
training on both test groups, significantly on Tramadol group
3. The moderate physical exercise and the subcronic Tramadol administration have
determined a significantly increased capacity of the body antioxidant defence.
Tramadol reduced oxidative stress through decrease of MDA values.
4. Physical temperate effort induced decrease of the pain threshold on human subjects
suffering from CNSLBP but the subcronic administration of Tramadol caused pain
remission.
5. Tramadol administration diminished human CNSLBP subjects disability.
2.The experimental study conclusions are:
1. The aerobe exercise capacity has increased on both groups through training,
significantly on the Tramadol treated group.
2. Cardiovascular adaptation on moderate physical effort has enhanced through
training on both groups, butit was significantly higher on Tramadol group.
3. Pain threshold increased on both groups on training toward initial values, but it was
significantly higher on Tramadol group.
4. Tramadol administration on animals determined the increased body antioxidant
defence capacity and the reduction of oxidative stress.
5. The moderate physical exercise determined the improving of emotional state on
animals; this effect was significant on the Tramadol treated group. The
antidepressant effect of Tramadol was confirmed.

Originality and innovative contributions of the thesis
Our studies are pilot studies, because the tested hypothesis was not tested before, and
the results obtained can contribute to larger studies development.
The originality of the thesis is:
 Tramadol effects on exercise capacity have not been studied before
 Our results have proved ergotropic effects of Tramadol (of the stimulation of aerobe
exercise capacity, improving cardiovascular, respiratory and metabolic adaptation, and
of improving psychological state)
 Our results worn on Tramadol’s potential doping effect when administered during
physical exercise
 The interraction between: pain – exercise, pain – exercise – cardiovascular activity, pain
– exercise – metabolic activity
The innovative contributions of the thesis are:
 The biochemical effects of Tramadol and redox equilibrum during physical exercise
 Therapeutic role of Tramadol and the pain hreshold influence in human subjects and
animals during physical exercise
 The recommendation of Tramadol administration and moderate intensity physical
exercise, in order to reduce pain and disability determined by CNSLBP
 The prudence of Tramadol administration to athletes, because it could have ergotropic
effects, and it could be considered as doping substance.
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