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Rezumat 

 
Farmacocinetica împreună cu farmacodinamica medicamentelor reprezintă baza în instituirea oricărui 

protocol terapeutic, astfel cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor farmacocinetice ale 

substanţelor citotoxice contribuie la optimizarea tratamentului. Etapele prin care un agent antineoplazic 

trece prin organism după administrare, respectiv absorbţie, transport, metabolizare şi eliminare, 

influenţează rezultatul clinic. Rolul farmacocineticii chimioterapicelor citostatice este acela de a obţine o 

eficienţă maxima a substanţelor active concomitent cu prevenirea şi reducerea toxicităţii acestora. 

Efectuarea unui profil farmacologic cât mai complet şi corect al citostaticelor este un pas esential în 

oncologie, iar acest lucru se poate realiza doar prin aprofundarea studiului farmacocineticii. 

 

Abstract 
 

Pharmacokinetics together with the pharmacodynamics of drugs are the basis for establishing any 

therapeutic protocol, so knowing, understanding and applying the pharmacokinetic principles of 

cytotoxic substances contribute to optimizing the treatment. The steps by which an antineoplastic agent 

passes through the body after administration, namely absorption, transport, metabolism and elimination, 

influence the clinical outcome. The role of the pharmacokinetics of cytostatic chemotherapies is to 

achieve maximum efficacy of the active substances while preventing and reducing their toxicity. Making 

a complete and correct pharmacological profile of cytostatics is an essential step in oncology, and this 

can only be done by deepening the pharmacokinetic study. 

 
Introducere 
 

Chimioterapia citostatică reprezintă un 
mijloc terapeutic de bază utilizat de medicii 
veterinari în lupta cu boala canceroasă.  

Utilizarea citostaticelor în combaterea 
procesului neoplazic instituit este orientată 
spre mai multe direcţii: cu scop curativ, pentru 
inhibarea proliferării maligne şi reducerea 
efectelor sindroamelor paraneoplazice, cu 
scop paleativ pentru asigurarea confortului 
minim necesar pacientului.  

Indiferent de scopul administrării, 
citostaticele sunt un grup complex de 
substanţe chimice care induc modificări 

ireversibile asupra ciclului celular, respectiv 
asupra organismului.  

Pentru utilizarea cu succes a 
chimioterapiei se impune cunoaşterea şi 
înţelegerea deplină a principiilor 
farmacocinetice şi farmacodinamice a 
citostaticelor (4, 6, 8). 

Atunci când este administrat un citostatic 
se doreşte un maxim de eficacitate cu un 
minim de toxicitate, însă efectul farmacologic 
depinde de numeroşi factori (atât intrineci, cât 
şi extrinseci) iar obţinerea rezultatului dorit  

Fazele prin care un agent antitumoral 
trece prin organism, de la administrare până la 
eliminare, influenţează efectul clinic (9, 21). 
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(Fig. 1) este condiţionată de etapele 
farmacocineticii. 

Figura 1.

 
Fazele farmacocineticii 
 

Farmacocinetica este o ramură a 
farmacologiei care studiază ciclul biologic al 
unui medicament în organism, respectiv 
absorbţia, transportul, metabolizarea şi 
eliminarea acestuia (5).  

Cunoscând fazele de abosrbţie, transport, 
metabolizare şi eliminare a unei substanţe 
active putem obţine efectul dorit în organism 
cu un minim de efecte secundare, reduc
astfel toxicitatea acesteia (aspect cât mai de 
dorit în special la citostatice) (12)
 
a. Absorbţia citostaticelor 
 

Rata şi eficienţa absorbţiei depind de 
calea de administrare.  

Cea mai utilizată cale de administrare a 
citostaticelor o reprezintă cea enterală, 
intravenoasă datorită avantajelor evidente 
(administrare în compartimentul central, 
absorbţie completă, concentraţie constantă pe 
perioada adminstrărilor, etc) (2, 16, 20).

Citostaticele pot fi administrate şi intra
arterial, prin inducerea unui cateter intra
arterial, fiind administrate direct în artera 
nutritivă a tumorii.  
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Figura 1. Relaţia medicament-efect (original) 
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citostaticelor o reprezintă cea enterală, 
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Figura 2. Fazele farmacocineticii (original)

 
Această modalitate are ca avantaje 

expunerea sistemică minimă la efectele 
secundare concomitent cu creşterea 
concentraţiei intratumorale a substanţelor 
active. 

Adminsitrarea intra
(intraperitoneal, intrapleural) se utilizează 
atunci când se doreşte atingerea unui nivel de 
concentraţie într-un anumit compartiment iar 
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Fazele farmacocineticii (original) 

Această modalitate are ca avantaje 
sistemică minimă la efectele 

secundare concomitent cu creşterea 
concentraţiei intratumorale a substanţelor 

Adminsitrarea intra-cavitară 
(intraperitoneal, intrapleural) se utilizează 
atunci când se doreşte atingerea unui nivel de 

un anumit compartiment iar 
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acest lucru nu poate fi făcut pe cale 
intravenoasă (2, 7, 19).  

Administrarea pe cale orală este mai rar 
utilizată deoarece prezintă numeroase 
dezavantaje (o mare parte a pacienţilor din 
oncologie prezintă o disfuncţie 
gastrointestinală astfel absorbţia este 
deficitară, efectul nedorit de distrugere a 
microflorei existente la nivel gastrointestinal) 
(15, 19, 20).  

 
b. Transportul citostaticelor 
 
Transportul citostaticelor în organism 

implică traversarea membranelor biologice, 
legarea de proteinele plasmatice şi 
biotransformarea. Biodisponibilitatea 
citostaticelor este evaluată prin relaţia timp-
concentraţie în plasmă şi în ţesutul ţintă, în 
cazul nostru în ţesutul tumoral.  

Ca şi în cazul altor tipuri de medicamente, 
transportul citostaticelor în organism se 
realizează în principal prin legarea de 
proteinele plasmatice.  

Hipoalbunimia, frecvent întâlnită în 
afecţiunile oncologice, influenţează 
biodisponibilitatea agenţilor antineoplazici, 
întrucât fracţiunea liberă a substanţelor creşte, 
se măreşte şi riscul apariţiei efectelor toxice.  

Legarea de proteinele plasmatice 
reprezintă un factor determinant al eficacităţii 
şi toxicităţii chimoterapiei.  

Hipoproteinemia duce la mărirea toxicităţii 
citostaticelor, acest fenomen fiind observat în 
special la utilizarea cisplatinului care are o 
afinitate foarte mare pentru proteine.  

Determinarea concentraţiei de albumină a 
pacientului şi a competiţiei între situsurile de 
legare a medicaţiei utilizate pot fi ghiduri utile 
în rezultatul farmacologic din terapia 
oncologică.  

Distribuţia în ţesuturi se face diferenţiat, în 
funcţie de proprietăţile fizice şi de structura 
chimică a citostaticelor utilizate, solubilitatea 
lipidelor (o membrană lipidică reprezintă 
eşecul substanţelor citotoxice de a traversa 
bariera sânge-creier), fluxul sanguin, 
dimensiunea tumorii, etc.  

Cu toate că nivelurile tisulare ale 
medicamentelor citotoxice rareori au fost 

determinate la animalele de companie, se 
cunoaşte că distribuţia lor este neuniformă în 
organism şi că acţiunea nu este selectivă, 
afectând în proporţii variabile toate ţesuturile 
(2, 5, 11). 
 

c. Metabolizarea citostaticelor 
 
Metabolizarea citostaticelor este etapa de 

biotransformare sub influenţa sistemelor 
enzimatice din organism care au rol de 
catalizator, modificându-se astfel proprietătile 
fizico-chimice ale substanţelor active, cât şi 
activitatea lor farmacodinamică.  

Înţelegerea metabolismului 
medicamentelor citotoxice este importantă 
pentru o utilizarea optimă a acestora.  

De exemplu, ciclofosfamida necesită o 
metabolizare prin enzimele microzomale din 
ficat pentru a fi activă, prin urmare o 
administrare ce evită trecere/metabolizarea 
prin ficat induce o eficacitate scăzută, chiar 
nulă.  

Întrucât majoritatea agenţilor antineoplzici 
sunt metabolizaţi în ficat, afectarea funcţiei 
hepatice a pacientului poate potenţa 
toxicitatea datorită timpului de înjumătăţire 
plasmatică prelungit a componentului citotoxic, 
sau poate reduce eficacitatea datorită 
metabolizării reduse la derivatul activ (8, 12).  

 
d. Eliminarea citostaticelor 
 
Eliminarea substanţelor citostatice este 

influenţată de factori precum: calea de 
administrare şi de eliminare, proprietăţile fizice 
şi chimice ale medicamentului, fixarea de 
proteinele plasmatice şi distribuţia din ţesuturi, 
nivelul funcţional al căii de eliminare.  

Majoritatea medicamentelor citotoxice 
sunt excretate din organism ca compuşi activi, 
prin urmare clearance-ul depreciat poate 
determina creşterea toxicităţii.  

Adriamicina şi daunorubicina sunt 
eliminate din organism şi prin excreţia biliară 
(calea majoră de eliminare), prin urmare la 
pacienţii cu obstrucţie biliară este necesară 
modificarea dozei la antracicline pentru a 
preveni toxicitatea excesivă.  

La pacienţii cu producţie redusă de urină, 
agenţii de alchilare precum ciclofosfamida pot 
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provoca cistită hemoragică sau chiar apariţia 
neoplasmelor la nivelul vezicii urinare (1, 17).  

Majoritatea compuşilor citotoxici sunt 
excretaţi pe cale renală (carboplatin, cisplatin, 
metotrexat), prin urmare orice disfuncţie a 
rinichilor poate induce acumularea 
substanţelor şi creşterea toxicităţii.  

Se impune astfel monitorizarea funcţiei 
renale în terapia oncologică, iar în cazul în 
care filtrarea glomerurală este sub 70% din 
normal sau sunt decelate alte modificări, se 
recomandă reducerea dozei, schimbarea 
citostaticului utilizat, utilizarea terapiei de 
susţinere. Unul dintre cele mai nefrotoxice 
citostatice îl reprezintă cisplatin, motiv pentru 
care este deseori înlocuit cu carboplatin, care 
are o nefrotoxicitate mai scăzută (14). 

Un profil farmacocinetic complet a unui 
medicament cuprinde şi corelaţia timp-
concentraţie din fiecare compartiment al 
organismului de la administrare până la 
eliminarea totală.  

Cunoaşterea concentraţiei substanţei 
active atât din celulele canceroase cât şi din 
ţesuturile sănătoase contribuie la limitarea 
toxicităţii medicamentelor utilizate. Relaţia 
dintre concentraţia medicamentului din 
organism şi efectul farmacologic dorit este 
influenţată şi de factori precum:  

• doza şi calea de administrare  

• specia 
• dieta 

• vârsta 
• sexul (progesteronul poate influenţă 

metabolizarea anumitor substanţe) 

• afecţiunile existente (afecţiuni 
hepatice, renale) 

• acţiunea altor medicamente (1, 2, 5). 
 

Farmacocinetica în optimizarea 

protocoalelor terapeutice oncologice 
 

Optimizarea protocoalelor terapeutice 
utilizate în oncologia veterinară se realizează 
mai ales prin utilizarea principiilor şi 
parametrilor farmacocinetici.  

Variabilitatea concentraţiei 
(biodisponibilitate şi expunere sistemică) are 
cea mai mare influenţă asupra eficacităţii 
chimoterapiei.  

Strategiile terapeutice cele mai utilizate în 
cazul animalelor de companie sunt 
reprezentate de ajustarea dozei şi modificarea 
planului terapeutic (individualizarea terapiei).  

Parametrii farmacocinetici contribuie la 
optimizarea dozei prin alegerea metodei de 
administrare optimă în funcţie de nivelul de 
acţiune, efectul metabolic şi funcţional, 
structura chimică a chimioterapicelor 
antitumorale (10, 18).  

Ajustarea dozei se poate face iniţial (a 

priori) în funcţie de caracteristicile pacientului 
(vârstă, alte patologii) sau ulterior (a posteriori) 
prin prisma monitorizării efectului terapeutic, 
concentraţiei din plasma sanguină, toleranţei 
dobândite. În cazul pacienţilor la care au fost 
decelate modificări morfo-funcţionale ale unor 
organe (ficat, rinichi), reducerea dozei şi 
monitorizarea permanentă sunt obligatorii 
pentru prevenirea efectelor secundare (3, 8, 
13).  

 
Concluzii 

 
Îmbunătăţirea continuă a terapiei 

oncologice este o necesitate dar şi o 
provocare. Întrucât descoperirea unor noi 
agenţi antineoplazici este limitată, o atenţie 
deosebită este acordată principiilor 
farmacocinetici şi farmacodinamici ai 
citostaticelor deja existente.  

Aplicabilitatea farmacocineticii este 
evidentă nu doar în studiile preclinice ci şi în 
cadrul instituirii tratmentului citostatic, efectul 
terapeutic fiind optimizat prin efectuarea unui 
profil farmacocinetic complet al medicaţiei.  

Importanţa analizei farmacocinetice în 
oncologie se traduce prin obţinerea rezultatului 
dorit, ca urmare a expunerii maxime tolerate 
de organism la citostatic concomitent un minim 
de efecte secundare. 
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