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Ibuprofen, un medicament u lizat
în durere, inflamaţie şi febră
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Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Facultatea de Farmacie,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa derivaţilor de acid propionic, utilizat astăzi pe scară
largă pentru tratamentul durerii, febrei şi inflamaţiei de diverse etiologii. Mecanismul principal de acţiune al substanţei
constă în inhibiţia neselctivă a ciclooxigenazelor 1 şi 2 (COX1/2) urmată de scăderea formării prostaglandinelor proinflamatoare, pirogene şi algogene. Studii clinice randomizate, controlate activ sau cu placebo susţin eficacitatea ibuprofenului, administrat ca monoterapie sau în asocieri, în doză unică sau doze repetate, în aceste stări patologice. Datele de siguranţă publicate în literatură arată faptul că ibuprofenul este unul dintre cele mai utilizate AINS, pe de-o parte datorită
eficacităţii, iar pe de altă parte datorită profilului de reacţii adverse redus.
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ABSTRACT
Ibuprofen is a non-steroidal antiinflammatory drug (NSAID) derived from propionic acid, used on a large scale for the
treatment of pain, fever and inflammation of diﬀerent etiologies. The principal mechanism of action resides in non-selective of cyclooxygenases 1 and 2 (COX1, COX2), followed by decrease in formation of pro-inflammatory, pyrogenic and
algogenic prostaglandins. Many randomized clinical trials controlled against placebo or active substances support the
eﬃcacy of ibuprofen, administered alone or in combinations, single or repeated dose, in these pathological states. Literature safety data show that ibuprofen is one of the most utilized NSAIDs owing to its eﬃcacy and reduced adverse events
profile.
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INTRODUCERE
Ibuprofenul este primul
medicament din clasa derivaţilor de
acid propionic introdus în terapie în
Anglia în anul 1969 și este astăzi
unul dintre cele mai utilizate
medicamente cu acţiune

analgezică, antipiretică și
antiinflamatoare. Din anul 1970, a
devenit disponibil pe piaţa
farmaceutică din întreaga lume și a
fost prescris ca medicament de
primă linie, într-o scală largă de
doze pentru tratamentul
afecţiunilor musculo-scheletice.

Acţiunea analgezică, antipiretică și
antiinflamatoare a ibuprofenului
apare în principal prin inhibiţia
enzimelor ciclooxigenaze (COX1/
COX2).
Acidul arahidonic eliberat din
fosfolipidele membranare este
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FIGURA 1. Mecanismul de acţiune al ibuprofenului

metabolizat pe două căi: pe calea
ciclooxigenazelor, cu formare de
prostaglandine, prostaciclină și
tromboxani și pe calea
lipooxigenazei cu formare de
leucotriene.
Cele două izoforme ale COX au fost
identificate în anul 1991 când s-a
făcut constaterea că aceste enzime
prezintă o omogenitate structurală
de aproximativ 60%. Sinteza lor este
codificată de două gene diferite
(1,11), iar prezenţa și distribuţia în
organism este distinctă:
• enzima COX1 este constitutivă,
cu distribuţie tisulară largă și
este implicată în numeroase
procese fiziologice: sinteza de
mucus gastric protector,
hemodinamica renală,
agregarea plachetară și
homeostazia vasculară;
• enzima COX2 se găsește
constitutiv în anumite ţesuturi,
dar este mai ales inductibilă în
focarele inflamatorii,
principalele celule implicate în
sinteză fiind macrofagele,
leucocitele polimorfonucleare,
condrocitele și celulele
sinoviale;

Consecinţa inhibiţiei selective a
enzimei COX2 a demonstrat pentru
AINS o siguranţă gastrointestinală
superioară, dar și un profil marcat
de reacţii adverse cardiovasculare.
Studiile clinice controlate cu
placebo privind efectele
antiinflamatoarelor nesteroidiene
asupra fenomenelor
tromboembolice, au arătat că
inhibitorii selectivi COX2 prezintă un
risc crescut de inducere a
trombozei, deoarece scad selectiv
sinteza prostaciclinei la nivelul
endoteliului vascular fără a reduce
sinteza de tromboxan în trombocite,
efect mediat de COX1 (6).
Reacţiile adverse gastrointestinale
(microhemoragii, ulcer gastroduodenal) sunt prezente pentru
toate medicamentele
antiinflamatoare nesteroidiene, dar
frecvenţa și intensitatea acestora
diferă în funcţie de substanţa
activă. Pentru ibuprofen a fost
raportată cea mai bună toleranţă
gastrointestinală. Astfel, studiul
PAIN a evaluat tolerabilitatea
aspirinei, paracetamolului și
ibuprofenului, administrate în doze
analgezice, în privinţa apariţiei
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efectelor adverse semnificative
(înţelegând prin aceasta orice
eveniment grav, sever sau moderat
care a necesitat un nou consult
medical, întreruperea tratamentului
sau lipsa efectului clinic). Studiul
PAIN a demonstrat că ibuprofenul
administrat ca medicament OTC (≤
1.200 mg/zi) a fost similar cu
acetaminofen (≤ 3.000 mg/zi) în
ceea ce privește incidenţa efectelor
adverse semnificative (13,7% faţă
de 14,5%), dar a prezentat
semnificativ statistic mai puţine
astfel de evenimente comparativ cu
aspirina (< 3.000 mg/zi, 18,7%; p <
0,001) în zilele 1-7 de tratament. În
același studiu s-a arătat că
frecvenţa evenimentelor adverse
gastrointestinale a fost semnificativ
mai mică la ibuprofen (4%) faţă de
aspirină (7,1%); p < 0,001) dar și
faţă de paracetamol (5,3%).
Pentru acţiunea antiinflamatoare și
analgezică a ibuprofenului au fost
descrise și alte mecanisme de
acţiune (2,5,7,8,9,10,15,16):
• inhibiţia sintezei de
prostaglandine, racemicul de
ibuprofen fiind inhibitor
neselectiv COX1/COX2;

ARTICOLE DE ORIENTARE
TABELUL 1. Raportul de inhibiţie COX2 / COX1 pentru AINS neselective şi selective
(după Mitchell şi colab., 1993 (12); Cryer şi colab. 1998 (3), modificat)
Substanţa activă
Diclofenac
Flurbiprofen
Ketoprofen
Acid ace lsalicilic
Indometacin
Ibuprofen
Naproxen
Piroxicam
Ketorolac
Celecoxib
Nimesulid
Rofecoxib

COX1 (μM)
0,26
0,41
0,11
4,45
0,21
5,9
32,64
2,68
0,27
1,2
10,18
63

• inhibiţia sintezei de leukotriene;
• scăderea migrării
polimorfonuclearelor în focarul
inflamator;
• scăderea expresiei moleculelor
de adeziune intracelulară
(ICAM) și a selectinei E;
• scăderea producerii de radicali
liberi ai oxigenului.

UTILIZAREA
IBUPROFENULUI ÎN
FEBRĂ, DURERE ŞI
INFLAMAŢIE LA ADULŢI
O metaanaliză recentă (13) a
evaluat eficacitatea ibuprofenului și
a paracetamolului la pacienţi adulţi
cu diverse tipuri de durere: durere
postoperatorie acută, dismenoree,
durerea de cap de tip tensiune,
migrenă, osteoartrită și artrita
reumatoidă, durere de spate,
cancer. Au fost analizate toate
publicaţiile (începând cu anul 1995)
care au raportat reducerea
intensităţii durerii cu ≥ 50%. În
studiu au fost incluse 16 recenzii
sistematice și patru meta-analize
individuale care au arătat că
eficacitatea analgezică a
ibuprofenului a fost în mod
constant mai mare comparativ cu
paracetamolul la doze
convenţionale într-o serie de
afecţiuni dureroase.

COX2 (μM)
0,01
4,23
0,88
13,88
0,37
9,9
28,19
2,11
0,18
0,34
0,18
0,84

Raport COX2 / COX1
26
10,3
8
3,12
1,07
1,68
0,86
0,78
0,67
0,3
0,13
0,013

În durerea acută, dozele unice de
ibuprofen 200 și 400 mg au produs
în mod obișnuit o bună ameliorare
a durerii la pacienţii trataţi,
comparativ cu 1.000 mg de
paracetamol.
De asemenea, ibuprofenul
administrat în doză de 400 mg a
avut o eficacitate analgezică
superioară paracetamolului în
dismenoree.
Ostojic și colab. (2017) (14) au
investigat eficacitatea analgezică a
ibuprofenului comparativ cu o
asociere fixă de paracetamol, la 80
de pacienţi adulţi cu durere acută.
Pacienţii au fost randomizaţi în
două subgrupe care au primit fie
ibuprofen 400 mg de trei ori pe zi,
fie asocierea în doze fixe de
ibuprofen 200 mg/paracetamol 325
mg de 3 ori pe zi timp de mai multe
zile. Aceștia au fost urmăriţi încă 7
zile, evaluându-se eficacitatea și
tolerabilitatea ambelor opţiuni de
tratament. Rezultatele studiului au
arătat că în ambele subgrupe de
pacienţi s-a observat o scădere
semnificativă statistic a intensităţii
durerii, evaluată cu o scală analog
vizuală (p < 0,001), și cu scala Likert
în 5 puncte. O îmbunătăţire
considerabilă a mobilităţii coloanei
vertebrale lombare a fost observată
la ambele subgrupuri de pacienţi
https://FARMA.com.ro

(p < 0,001). Îmbunătăţirea
capacităţii funcţionale în zilele 4 și
10 de urmărire a fost semnificativă,
indiferent de tratament (p < 0,001).
Tolerabilitatea gastrointestinală a
fost bună, trei pacienţi din studiu
raportând intolerabilitate gastrică
minoră.
Un studiu randomizat, dublu-orb
(cu patru braţe, cu grup paralel,
controlat activ), a investigat
beneficiile pe termen scurt (ziua
10) și pe termen lung (săptămâna
13), dar și efectele secundare a
patru regimuri de tratament, la
pacienţi adulţi cu (cu vârsta medie
60,6 ani) cu durere de genunchi
(15). Medicamentele au fost
administrate de trei ori pe zi:
ibuprofen (400 mg), paracetamol
(1.000 mg), asociere în doză fixă:
ibuprofen 200 mg/paracetamol 500
mg sau ibuprofen 400 mg/
paracetamol 1000 mg. Rezultatele
studiului au arătat o reducere
semnificativă a intensităţii durerii
pentru medicamentele administrate
în monoterapie sau în asociere fixă.
Pe termen lung (săptămâna 13) în
cazul asocierii fixe ibuprofen/
paracetamol s-au înregistrat scăderi
ale hemoglobinei (≥1 g/dl), duble
ca frecvenţă la pacienţii care au
primit tratament asociat,
concluzionându-se că din punct de
vedere al siguranţei monoterapia
este mai eficientă.
Daniels si colab (2018) (4) au
condus un studiu prospectiv,
multicentric, randomizat, dubluorb, controlat cu placebo, de fază
III, care a inclus 408 de voluntari
adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 și
60 de ani. Aceștia sufereau de
dureri moderate până la severe
după îndepărtarea chirurgicală a cel
puţin 2 molari afectaţi. Subiecţii au
fost randomizaţi pentru a primi
următoarele tratamente:
paracetamol/ibuprofen: 975 mg /
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292,5 mg, paracetamol 975 mg,
ibuprofen 292,5 mg și placebo.
Intensitatea durerii a fost evaluată
pe o scală analogă vizuală de 100
mm timp de 48 de ore în timpul
tratamentului. Rezultatele acestui
studiu au demonstrat o eficacitate
analgezică superioară în cazul
asocierii celor două medicamente
analgezice.

CONCLUZII
Ibuprofenul este un inhibitor
neselectiv al COX1 și COX2. Efectul
antiinflamator este determinat de
blocarea ireversibilă a
ciclooxigenazei și de scăderea
sintezei prostaglandinelor
proinflamatorii. Efectul analgezic
poate fi explicat prin inhibarea
procesului inflamator (precum și a

durerii asociate cu acesta) și prin
inhibarea stimulării durerii la nivel
subcortic.
Ibuprofenul este utilizat la adulti pe
scară largă, în tratamentul durerii
de diferite etiologii. Literatura de
specialitate conţine date vaste care
susţin siguranţa și eficacitatea
ibuprofenului administrat ca
medicament OTC.
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