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RAMRAM
RezistențaRezistența lala antimicrobieneantimicrobiene (RAM)(RAM) reprezintăreprezintă capacitateacapacitatea
microorganismelormicroorganismelor dede--aa devenideveni rezistenterezistente lala efectulefectul
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microorganismelormicroorganismelor dede--aa devenideveni rezistenterezistente lala efectulefectul
farmaconilorfarmaconilor antimicrobieniantimicrobieni ((incluzândincluzând aiciaici:: antibioticeleantibioticele,,
antiviraleleantiviralele,, antifungiceleantifungicele șiși antiprotozoariceleantiprotozoaricele)) lala carecare
acesteaceste microrganismemicrorganisme auau fostfost sensibilesensibile anterioranterior..



Situația RAM

5 5 elementeelemente care au care au stimulatstimulat RAMRAM: : 

1. Cererea crescută pentru produse alimentare. 
2. Modificarile sistemelor de producție animală. 
3. Schimbarea tendințelor în comerțul cu animale. 
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3. Schimbarea tendințelor în comerțul cu animale. 
4. Creșterea circulației animalelor și a produselor specifice. 
5.“Specifitatea” creșterii a animalelor = Lipsa de coerență la nivel mondial.



FaptFapt
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Din nefericire
circulatia

medicamentel
or a.u.v. se 
face haotic! 

Aproape oricine
poate cumpăra si

administra
medicamente fără

consult şi fără reţetă! 

Problema e importantă
mai ales în cazul: 

-antibioticelor, 
-sulfamidelor,

-antifungicelor,
-substanţelor
antiparazitare, 
cu remanenţă

considerată mare în
corpul animalelor
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Din Din raportulraportul tehnictehnic comuncomun ECDC/EMEA ECDC/EMEA 
The The bacterial challenge: time to bacterial challenge: time to reactreact

•• ÎnÎn UEUE sese estimeazăestimează căcă,, înîn fiecarefiecare an,an, infectiileinfectiile
rezistenterezistente lala medicamentemedicamente conducconduc lala decesuldecesul aa celcel
putinputin 2525..000000 dede pacientipacienti sisi genereazăgenerează costuricosturi dede
11,,55 miliardemiliarde EUROEURO,, șiși aproximativaproximativ 700700..000000 dede
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11,,55 miliardemiliarde EUROEURO,, șiși aproximativaproximativ 700700..000000 dede
decesedecese înîn lumelume,, șiși arar puteaputea cauzacauza maimai multemulte
decesedecese decâtdecât cancerulcancerul pânăpână înîn 20502050..

•• PrinPrin urmareurmare,, rezistentarezistenta lala antimicrobieneantimicrobiene (RAM)(RAM) ee oo
prioritateprioritate pentrupentru ComisiComisiaa EuropeanăEuropeană..



•• ÎnÎn NoiembrieNoiembrie 20112011 aceastaaceasta aa lansatlansat unun planplan dede actiuneactiune pepe
cincicinci aniani menitmenit săsă abordezeabordeze riscurileriscurile tottot maimai marimari prezentateprezentate
dede RAMRAM..

•• PlanulPlanul dede actiuneactiune sese bazeazăbazează pepe oo abordareabordare holisticăholistică înîn
conformitateconformitate cucu initiativainitiativa „One„One health”health”..

•• PlanulPlanul dede actiuneactiune acoperăacoperă saptesapte domeniidomenii sisi stabilestestabileste
douăsprezecedouăsprezece măsurimăsuri specificespecifice carecare trebuietrebuie luateluate înîn
domeniuldomeniul sănătățiisănătății umaneumane sisi//sausau veterinareveterinare..
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Clasificarea Clasificarea 
grupului grupului 

antiinfecțiosantiinfecțios
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ŢelulŢelulŢelulŢelulŢelulŢelulŢelulŢelul uneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiunei terapiiterapiiterapiiterapiiterapiiterapiiterapiiterapii antimicrobieneantimicrobieneantimicrobieneantimicrobieneantimicrobieneantimicrobieneantimicrobieneantimicrobiene eficienteeficienteeficienteeficienteeficienteeficienteeficienteeficiente trebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsăsăsăsăsă fiefiefiefiefiefiefiefie înînînînînînînîn

primulprimulprimulprimulprimulprimulprimulprimul rândrândrândrândrândrândrândrând acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacela dededededededede aaaaaaaa atingeatingeatingeatingeatingeatingeatingeatinge niveluriniveluriniveluriniveluriniveluriniveluriniveluriniveluri eficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficaceeficace alealealealealealealeale

concentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilorconcentraţiilor dededededededede medicamentmedicamentmedicamentmedicamentmedicamentmedicamentmedicamentmedicament lalalalalalalala locullocullocullocullocullocullocullocul infecţiei,infecţiei,infecţiei,infecţiei,infecţiei,infecţiei,infecţiei,infecţiei, înînînînînînînîn acelaşiacelaşiacelaşiacelaşiacelaşiacelaşiacelaşiacelaşi timptimptimptimptimptimptimptimp

evitândevitândevitândevitândevitândevitândevitândevitând concentraţiileconcentraţiileconcentraţiileconcentraţiileconcentraţiileconcentraţiileconcentraţiileconcentraţiile toxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxicetoxice dindindindindindindindin plasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmă şişişişişişişişi organeorganeorganeorganeorganeorganeorganeorgane........

OriceOriceOriceOriceOriceOriceOriceOrice deciziedeciziedeciziedeciziedeciziedeciziedeciziedecizie terapeuticăterapeuticăterapeuticăterapeuticăterapeuticăterapeuticăterapeuticăterapeutică trebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuietrebuie luatăluatăluatăluatăluatăluatăluatăluată ţinândţinândţinândţinândţinândţinândţinândţinând contcontcontcontcontcontcontcont dededededededede

"triunghiul"triunghiul"triunghiul"triunghiul"triunghiul"triunghiul"triunghiul"triunghiul terapeutic“terapeutic“terapeutic“terapeutic“terapeutic“terapeutic“terapeutic“terapeutic“
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medicamentmedicamentmedicamentmedicament

agent patogen                                pacientagent patogen                                pacientagent patogen                                pacientagent patogen                                pacient



Medicamentele antimicrobiene pot fi clasificate în
funcție de patru caracteristici de bază și anume:

clasa 
microorganismului

activitatea 
antibacteriană 
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microorganismului antibacteriană 

activitatea 

-statică sau -cidă

activitatea 
dependentă de timp 

sau concentrație



După clasa microorganismuluiDupă clasa microorganismului

Medicamentele cu activitate antivirală și cele antifungice sunt
în general active numai împotriva virusurilor și respectiv a
ciupercilor

Cu toate acestea, de exemplu unii agenți antifungici
imidazolici au activitate împotriva bacteriilor, la fel ca și
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imidazolici au activitate împotriva bacteriilor, la fel ca și
antibioticele antifungice (Griseofulvina, Nistatinul, Pimaricina
sau Amfotericina)

Agenții antibacterieni sunt considerați cu spectru îngust, dacă
aceștia inhibă numai bacterii sau cu spectru larg în cazul în
care inhibă și Micoplasme, Rickettsii sau Chlamydii.



Spectrul de activitate 
al agenților antibacterieni cu utilizare comună

Clasa de microorganisme
Substanța Bacterii Fungi Micoplasme Rickettsii Chlamydia Protozoare

Aminoglicozide + - + - - -

Beta-lactami + - - - - -

Cloramfenicoli + - + + + -

+ - + + + -
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Floroquinolone + - + + + -

Lincosamide + - + - - +/-

Macrolide + - + - + +/-

Oxazolidinonă + - + - - -

Pleuromutiline + - + - + -

Tetracicline + - + + + +/-

Streptogramine + - + - + +/-

Sulfonamide + - + - + +

Trimetoprim + - - - - +



După activitatea După activitatea antibacterianăantibacteriană

• Unele medicamente antibacteriene sunt considerate ca având spectru
îngust deoarece ele inhibă doar bacteriile Gram-pozitive sau doar cele
Gram-negative, în timp ce medicamentele cu spectru larg inhiba atât
bacterii Gram-pozitive cât și Gram-negative

• Cu toate acestea, unii agenți pot avea activitate primară împotriva
bacteriilor Gram-pozitive, dar totodată vor inhiba unele bacterii Gram-
negative.
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De exemplu, spectrul antimicrobienelor din clasele
carbapeneme, cloramfenicoli sau floroquinolone din generația
a treia au un spectru de activitate larg, acționând asupra
bacteriilor Gram-pozitive și / sau Gram negative, aerobe și
anaerobe.



După activitatea După activitatea statică statică / / --cidă cidă 

• Concentrația minimă inhibitorie (MIC) reprezintă concentrația cea mai
mică a unui agent antimicrobian necesară pentru a împiedica creșterea
agentului patogen.

• În contrast, concentrația minimă bactericidă (MBC) este cea mai
mică concentrație a unui agent antimicrobian necesară pentru a produce
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distrugerea agentului patogen.
• Un antimicrobian este de obicei considerat ca având efect bactericid în

cazul în care MBC este de cel puțin patru ori mai mare decât MIC.



• În anumite condiții clinice această diferență este importantă, astfel
unele antimicrobiene sunt bactericide (ex. beta-lactamice,
aminoglicozide), iar altele sunt bacteriostatice (ex. cloramfenicol,
tetracicline, macrolide, lincosamide), dar această diferență depinde
adesea de concentrația medicamentului de la locul infecției dar și de
microorganismul implicat.

• De exemplu, benzil-penicilina are efect bactericid la concentrații• De exemplu, benzil-penicilina are efect bactericid la concentrații
terapeutice uzuale și bacteriostatic la concentrații scăzute

• Antifungicele, fie ele topice sau sistemice au acțiune fungicidă sau
fungistatică
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După activitatea dependentă de După activitatea dependentă de 
timp timp sau sau concetrațieconcetrație

• Agenții antimicrobieni sunt adesea clasificați ca având activitate fie
dependentă de timp, fie dependentă de concentrație, în funcție de
proprietățile farmacodinamice.

• Proprietățile farmacodinamice ale unui medicament depind de relația
dintre concentrația medicamentului și activitatea antimicrobiană.
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dintre concentrația medicamentului și activitatea antimicrobiană.
• Caracteristicile farmacocinetice ale medicamentelor cum ar fi

concentrațiile serice în timp și aria de sub curba concentrației
plasmatice în funcție de timp (ASC), atunci când sunt integrate cu
valorile MIC, pot prezice probabilitatea de distrugere bacteriană și
succesul clinic.

• Aceste relații farmacocinetice și farmacodinamice sunt de asemenea
importante în prevenirea selectării și răspândirii tulpinilor rezistente



• Cel mai important factor care determină eficacitatea beta-lactamicelor, 
a unor macrolide, tetracicline, combinații de sulfamide cu trimetoprim și 
a cloramfenicolului este durata de timp în care concentrațiile serice 
depășesc MIC-ul unui anumit agent patogen. Creșterea concentrației 
medicamentului de mai multe ori peste MIC nu crește semnificativ rata 
de distrugere microbiană 

• Alți agenți antimicrobieni, cum ar fi aminoglicozidele, fluorochinolonele 
și metronidazolul exercita caracteristici bactericide dependente de 
concentrație. Rata lor de distrugere crește pe măsură ce concentrația 
medicamentului crește peste MIC a agentului patogen și nu este 
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medicamentului crește peste MIC a agentului patogen și nu este 
necesar sau benefică menținerea nivelurilor de medicament peste MIC, 
intre doze

• Unele medicamente prezintă activități dependente atât de timp, cât și 
de concentrație. Cel mai bun indicator al eficacității pentru aceste 
medicamente este zona de 24 de ore de sub concentrația serică 
raportată la curba de timp (AUC) / raportul MIC. Glicopeptidele, 
rifampicina, și, într-o oarecare măsură, fluorochinolonele se încadrează 
în această categorie 
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AntibioticeleAntibioticele



•• metaboliţimetaboliţi biologicbiologic activiactivi produşiproduşi dede germenigermeniii microscopicimicroscopici,, caca
mijlocmijloc dede luptăluptă cucu concurenţiiconcurenţii lorlor (în(în generalgeneral bacterii,bacterii, dardar nunu doardoar ele)ele)..

•• antimicrobianantimicrobian::
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•• TermenulTermenul dede antimicrobianantimicrobian:: oriceorice compuscompus natural,natural, sinteticsintetic sausau
semisinteticsemisintetic carecare poatepoate determinadetermina oprireaoprirea creşteriicreşterii microbienemicrobiene şişi
fungicefungice..

•• PrimulPrimul paspas corectcorect înîn instituireainstituirea terapieiterapiei esteeste alegereaalegerea celuicelui maimai
potrivitpotrivit antibioticantibiotic pentrupentru vindecareavindecarea animaluluianimalului..



Scurt istoricScurt istoric

•• AAntagonismntagonismulul bacterianbacterian remarcatremarcat dede Pasteur,Pasteur, carecare aa observatobservat
căcă oo culturăcultură dede BacilusBacilus antracisantracis esteeste oprităoprită înîn dezvoltaredezvoltare înîn
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căcă oo culturăcultură dede BacilusBacilus antracisantracis esteeste oprităoprită înîn dezvoltaredezvoltare înîn
prezenţaprezenţa baciluluibacilului piocpiociianicanic..

•• VictorVictor Babeş,Babeş, înîn 18851885,, aa studiatstudiat antagonismulantagonismul bacterianbacterian şişi aa
propuspropus termtermenulenul dede antibiozăantibioză înîn terapieterapie..

•• TermenulTermenul „antibiotic”„antibiotic” aa fostfost introdusintrodus dede catrecatre VuiellaminVuiellamin..



•• PrimulPrimul antibioticantibiotic descoperitdescoperit:: penicilinapenicilina ((FlemingFleming 19211921))
•• înîn terapeutică,terapeutică, dupădupă 19411941,, ChaineChaine şişi FloreyFlorey auau izolizolatat

formaforma purăpură (penicilina(penicilina GG cristalizatăcristalizată))
•• 19441944 aa apărutapărut streptomicinastreptomicina,, descoperitadescoperita dede WaksmannWaksmann..
•• CloramfenicolulCloramfenicolul 19471947,,
•• ClortetraciclinaClortetraciclina 19481948,,
•• penicilinelepenicilinele semisinteticesemisintetice19581958,,
•• CefalosporineleCefalosporinele 19601960,,
•• FluorochinoloneleFluorochinolonele 19801980
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•• FluorochinoloneleFluorochinolonele 19801980

DupăDupă spectrulspectrul dede acţiune,acţiune, antibioticeantibiotice::
-- antimicrobiene,antimicrobiene,
-- antifungice,antifungice,
-- antiprotozoarice,antiprotozoarice,
-- antiviraleantivirale şişi
-- antitumoraleantitumorale..
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ClasificareaClasificarea
antibioticelor pe grupe de acţiune



ββββββββ--LactamineleLactaminele
–– penicilinele penicilinele de extracţiede extracţie, semisintetice şi cefalosporinele, semisintetice şi cefalosporinele
Aminoglicozidele Aminoglicozidele 
-- cap de serie cap de serie streptomicinastreptomicina
MacrolideleMacrolidele
-- cap de serie cap de serie eritromicinaeritromicina
Polipeptidele ciclicePolipeptidele ciclice
-- cap de serie cap de serie polimixina Bpolimixina B
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TetraciclineleTetraciclinele
-- cap de serie cap de serie tetraciclinatetraciclina
CloramfenicoliiCloramfenicolii
-- cap de serie cap de serie cloramfenicolulcloramfenicolul
SinergistineleSinergistinele
Antibiotice diverseAntibiotice diverse
-- antibiotice care antibiotice care nu se pot încadranu se pot încadra dpdv structural şi chimic.dpdv structural şi chimic.



ββββββββ --LactamineleLactaminele
-- spectruspectru îngustîngust:: cocicoci G+,G+, bacilibacili G+G+ şişi cocicoci GG--..
-- nunu suntsunt activeactive faţăfaţă dede bacteriilebacteriile GG--..
-- acţiuneacţiune:: asupraasupra actinomiceţiloractinomiceţilor şişi spirocheţilorspirocheţilor..
-- penicilinelepenicilinele dede semisintezăsemisinteză (ampicilina,(ampicilina, amoxicilina)amoxicilina) acţioneazăacţionează
şişi asupraasupra bacteriilorbacteriilor GG--
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AminoglicozideleAminoglicozidele
-- spectruspectru compensatorcompensator faţăfaţă dede ββββββββ--lactaminelactamine..
-- activeactive şişi asupraasupra bacteriilorbacteriilor GG-- şişi faţăfaţă dede celecele G+,G+,
-- dindin acestacest motivmotiv sese asociazăasociază cucu ββββββββ --lactaminelelactaminele..
-- maimai activeactive asupraasupra acidoacido--alcooloalcoolo rezistenţilorrezistenţilor (bacilul(bacilul Koch)Koch)..



MacrolideleMacrolidele

-- activeactive asupraasupra:: cocilorcocilor şişi bacililorbacililor G+,G+,
-- puţinpuţin activeactive asupraasupra:: cocicoci GG-- şişi bacteriibacterii GG--..
-- înîn plusplus:: actinomicete,actinomicete, micoplasme,micoplasme, protozoare,protozoare, spirochetespirochete..

SinergistineleSinergistinele
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SinergistineleSinergistinele
-- asupraasupra cocilorcocilor G+G+ şişi GG--,, bacililorbacililor G+G+
-- nunu suntsunt activeactive asupraasupra bacililorbacililor GG--..
-- acţioneazăacţionează şişi asupraasupra actinomicetelor,actinomicetelor, micoplasmelormicoplasmelor şişi asupraasupra
unorunor protozoareprotozoare..



PolipeptidelePolipeptidele cicliceciclice
•• uneleunele:: polimixinapolimixina B,B, colistinulcolistinul == activitateactivitate bunăbună asupraasupra

bbacteriiloracteriilor GramGram-- şişi asupraasupra actinomiceteloractinomicetelor
•• altelealtele:: bacitracina,bacitracina, tirotricina,tirotricina, asupraasupra bacteriilorbacteriilor Gram+Gram+..
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TetraciclineleTetraciclinele
-- spectruspectru larglarg:: activeactive asupraasupra cocilorcocilor G+G+ şişi GG--,, ricketsiilor,ricketsiilor,
spirochetelorspirochetelor,, micoplasmelor,micoplasmelor, actinomiceteloractinomicetelor şişi unorunor
protozoareprotozoare..

-- acţioneazăacţionează:: asupraasupra virusurilorvirusurilor marimari..



Modul de acţiune al antibioticelorModul de acţiune al antibioticelor
►► gemistaticgemistatic, , 

►► gemicid, gemicid, 

►► germiliticgermilitic ((bacterioliticbacteriolitic))

Acţiunea depinde de concentraţia antibioticelorAcţiunea depinde de concentraţia antibioticelor

Clasificarea principalelor substante 
cu activitate antibiotică cu utilizare in MV
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Bactericide Bacteriostatice
Penicilinele Tetraciclinele

Cefalosporinele Eritromicinele

Aminoglicozidele Sulfonamidele

Rifampicinele Novobiocina

Chinolonele Cloranfenicolii

cu activitate antibiotică cu utilizare in MV



•• Prezentarea Prezentarea 
genurilor genurilor 

bacteriene bacteriene 
şi apartenenta lorşi apartenenta lor

(după Brander, (după Brander, 
1991)1991)
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Cinetica unor antibiotice uzuale în medicina veterinară Cinetica unor antibiotice uzuale în medicina veterinară 
(după Brander, 1991)(după Brander, 1991)
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ClasificareaClasificarea
dupădupă tipultipul activitățiiactivității antibacterieneantibacteriene
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PrevederilePrevederile dindin fiecarefiecare ţarăţară impunimpun alegereaalegerea judicioasăjudicioasă aa
asocierilorasocierilor dede antibiotice,antibiotice, înîn luminalumina noilornoilor prevederiprevederi legatelegate dede
rezidurireziduri conceptulconceptul dede polifarmaciepolifarmacie înîn cazulcazul antibioticelorantibioticelor fiindfiind oo
chestiunechestiune dificilădificilă..

CombinaţiaCombinaţia antibioticăantibiotică eficientăeficientă trebuietrebuie săsă respecterespecte regulileregulile::

BatericidBatericid ++ BactericidBactericid == SinergieSinergie

(ex(ex.. gentamicinăgentamicină ++ carbenicilină,carbenicilină, penicilinăpenicilină ++ streptomicină)streptomicină)

Prof. Dr. Romeo T. CristinaProf. Dr. Romeo T. Cristina

(ex(ex.. gentamicinăgentamicină ++ carbenicilină,carbenicilină, penicilinăpenicilină ++ streptomicină)streptomicină)

BacteriostaticBacteriostatic ++ BacteriostaticBacteriostatic == AdiţieAdiţie dede efecteefecte

(ex(ex.. eritromicinăeritromicină ++ tetracicline)tetracicline)

BacteriostaticBacteriostatic ++ BactericidBactericid == AntagonismAntagonism..
NuNu sese aplică!aplică!



ββββββββ--LactamineleLactaminele
-- considerateconsiderate bactericidebactericide,,
-- activitateaactivitatea:: înîn fazafaza dede înmulţireînmulţire logaritmicălogaritmică..
-- bacteriostaticbacteriostatic:: înîn concentraţiiconcentraţii mici,mici, sausau
-- bacterioliticbacteriolitic:: înîn concentraţiiconcentraţii marimari..

Aminoglicozidele,Aminoglicozidele,
-- antibioticeantibiotice bactericide,bactericide,
-- motivmotiv ptpt.. carecare sese asociazăasociază cucu ββββββββ--lactaminelelactaminele..
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TetraciclineleTetraciclinele şişi cloramfenicolul,cloramfenicolul,
-- antibioticeantibiotice bacteriostatice,bacteriostatice,
-- nunu esteeste permisăpermisă asociereaasocierea lorlor cucu antibioticeleantibioticele bactericide!bactericide!

LaLa uneleunele antibioticeantibiotice (spiramicina(spiramicina şişi pristinamicina)pristinamicina)
-- ss--aa descrisdescris fenomenulfenomenul dede bacteriopauzăbacteriopauză..
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•• Mecanism de acțiuneMecanism de acțiune



–– la nivelulla nivelul = peretelui bacterian,= peretelui bacterian,
–– la nivelulla nivelul = membranei celulare,= membranei celulare,
–– asupraasupra = sintezei proteice,= sintezei proteice,
–– interfereazăinterferează = metabolismul ac. nucleici= metabolismul ac. nucleici

AsupraAsupra sintezeisintezei pereteluiperetelui bacterianbacterian::
•• betabeta--lactamice,lactamice, bacitracină,bacitracină, glicopeptideglicopeptide

AsupraAsupra membraneimembranei celularecelulare::
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•• polimixinelepolimixinele

AsupraAsupra sintezeisintezei proteiceproteice::
•• aminoglicozide,aminoglicozide, cloramfenicol,cloramfenicol, lincosamide,lincosamide, gliciclicline,gliciclicline,

macrolide,macrolide, oxazolidinone,oxazolidinone, streptograme,streptograme, pleuromutiline,pleuromutiline,
tetraciclinetetracicline

InterfereazăInterferează metabolismulmetabolismul acac.. nucleicinucleici::
•• fluorochinolone,fluorochinolone, nitroimidazoli,nitroimidazoli, nitrofurani,nitrofurani, rifampicină,rifampicină,

griseofulvinagriseofulvina
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https://www.orthobullets.com/basic-science/9059/antibiotic-classification-and-

mechanism
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Asupra sintezei peretelui Asupra sintezei peretelui Asupra sintezei peretelui Asupra sintezei peretelui 
bacterianbacterian

BetaBeta--lactamicelactamice
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http://://pathmicro.med.sc.edu/

mayer/anti-2.jpg

Asupra sintezei proteiceAsupra sintezei proteice
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http://pathmicro.med.sc.edu/mayer/antihttp://pathmicro.med.sc.edu/mayer/anti--3.jpg3.jpg



Interferarea metabolismului acizilor nucleiciInterferarea metabolismului acizilor nucleici
NitroimidazoliNitroimidazoli
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Interferarea metabolismului acizilor nucleiciInterferarea metabolismului acizilor nucleici
ChinoloneChinolone
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•• CineticaCinetica și și spectruspectru de de 
activitateactivitate
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PenicilliumPenicillium
-- nodatum,nodatum,
-- crustosum,crustosum,
-- crysogenumcrysogenum

CineticăCinetică

ββββββββ -- lactaminele lactaminele 
PenicilinaPenicilina
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►► nunu sese administreazăadministrează pp..oo..,, numainumai înîn injecţiiinjecţii ii..mm..,, ss..cc.. sausau ii..vv..

CelCel maimai frecventfrecvent pepe calecale:: ii..mm.. profundăprofundă..

TimpTimp dede acţiuneacţiune scurtscurt:: 44--66 hh.. lala penicilinapenicilina GG cristalizatăcristalizată:: 44--66/zi/zi..

ExistăExistă penicilinepeniciline retardretard ((depozitdepozit))::
►► esteriiesterii penicilineipenicilinei G,G,
►► procainprocain--penicilinapenicilina şişi
►► benzatinbenzatin--penicilinapenicilina == sese absorbabsorb lentlent lala locullocul dede administrareadministrare..



••DifuziuneDifuziune foartefoarte bunăbună înîn ţesuturiţesuturi şişi organeorgane..
•• PătrundePătrunde binebine înîn pulmon,pulmon, difuzeazădifuzează înîn ţesuturiţesuturi şişi organe,organe,
•• ConcentreazăConcentrează urinarurinar prinprin carecare sese eliminăelimină totaltotal
•• DifuzeazăDifuzează înîn:: placentăplacentă,, ajungândajungând 5050%% înîn lichidullichidul fetalfetal

•• DifuzeazăDifuzează greugreu înîn LL..CC..RR..
•• EliminareaEliminarea:: renalrenal şişi mamar,mamar, regăsinduregăsindu--sese înîn laptelapte == duceduce lala
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•• EliminareaEliminarea:: renalrenal şişi mamar,mamar, regăsinduregăsindu--sese înîn laptelapte == duceduce lala
interdicţiainterdicţia utilizăriiutilizării..
•• SeSe maimai eliminăelimină prinprin:: salivă,salivă, bilă,bilă, sese parepare căcă şişi prinprin ouăouă..

••Ampicilină,Ampicilină, AmoxicilinăAmoxicilină



StructurăStructură penicilamicăpenicilamică:: conţinconţin inelinel ββββββββ--lactamiclactamic..

ClaseClase:: dede extracţie,extracţie, semisinteticesemisintetice şişi sinteticesintetice..

CeleCele naturalenaturale (Cefalosporina(Cefalosporina C)C) sese extragextrag dindin CefalosporiumCefalosporium
acremoniumacremonium..

ββββββββ -- lactaminele lactaminele 
CefalosporineleCefalosporinele
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acremoniumacremonium..

CineticăCinetică
SeSe absorbabsorb oraloral (generaţia(generaţia I)I) şişi parenteralparenteral..
DifuziuneDifuziune:: bunăbună înîn ţesuturiţesuturi şişi organeorgane..
PenetreazăPenetrează binebine:: înîn parenchimatoase,parenchimatoase, pleură,pleură, pericard,pericard, sinoviisinovii..
PenetreazăPenetrează greugreu:: înîn ochiochi şişi LL..CC..RR..
UltimaUltima generaţiegeneraţie:: penetreazăpenetrează barierabariera HH..EE..
AcţioneazăAcţionează:: 88--1212 hh..,, administrareadministrare dede 22--33 ori/ziori/zi
ModMod dede acţiuneacţiune:: bactericidbactericid



Trei grupe de Trei grupe de 
cefalosporinecefalosporine
a.u.va.u.v..::
 generaţia I; generaţia I; 
 generaţia II; generaţia II; 
 generaţia III.generaţia III.

Generaţia I

Reprezentanți: 

Cefadroxil, 
Cefazolin, 
Cefalexin, 

Cefaclor (p.o.), 
Cefalotin, 
Cefapirin, 
Cefacetril, 
Cefrodin.

Acţiune bună: 
bacterii G+, coci 

Generaţia a II-a

Reprezentanti: 

Cefamandol, 
Cefanocid, 
Ceforanid, 
Cefotetan, 
Cefoxidin, 
Ceftiofur, 

Cefuroxin. 

Acţiune: bacteriile G+ 
Active: G - : E. coli, 

Generația a III-a 

Reprezentanti: 

Cefoperozona,
Cefotaxin,
Ceftozidin,
Ceftozoxin,
Ceftrixon,

Moxalactam.ctru:

cel mai larg, 
reprezentanţii 
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bacterii G+, coci 
G+ şi 
Acţiune medie: 
coci G-. asupra lui 
Stafilococcus, mai 
intensă.
Activitate: 
restrânsă asupra 
bacteriilor Gram –

Active: G - : E. coli, 
Proteus, Klebsiella, 
Pasteurella, 
Salmonella
F. active asupra: 
speciilor indol 
pozitive: Proteus, 
Haemophillus
Rezistente: 
Citrobacter, 
Enterobacter şi P. 
aeruginosa

reprezentanţii 
familiei activi asupra 
P. aeruginosa
Acţiune mai slabă 
asupra G+, 
Acţionează puternic 
asupra G-
Active asupra: 
Pseudomonas, B. 
fragilis şi B. 

bronhiseptica.



•• Cap de serie: Cap de serie: StreptomicinaStreptomicina
Se izolează din: Streptomices, mai ales Str. griseusSe izolează din: Streptomices, mai ales Str. griseus
NuNu sese administreazăadministrează:: ii..vv.. doardoar excepţional,excepţional, înîn perfuziiperfuzii foartefoarte lentlent..
IntrarahidianIntrarahidian sese administreazăadministrează dozedoze micimici şişi înîn solsol.. diluatediluate..
SeSe administreazăadministrează înîn aerosoli,aerosoli, înîn afecţiunileafecţiunile respiratoriirespiratorii..
activăactivă asupraasupra:: cocilorcocilor G+G+ şişi GG-- şişi baciliibacilii GG--,,
 slabslab asupraasupra G+,G+, asupraasupra acidoacido--alcooloalcoolo--rezistenţilorrezistenţilor

AminoglicozideleAminoglicozidele
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 slabslab asupraasupra G+,G+, asupraasupra acidoacido--alcooloalcoolo--rezistenţilorrezistenţilor
((BB.. Koch,Koch, MM.. tuberculosis,tuberculosis, MM.. lepraeleprae))..

•• Fluocinolonul NFluocinolonul N
Conţine:Conţine: fluocinolon şi neomicină sulfat. fluocinolon şi neomicină sulfat. 
Ca:Ca: unguent, spray în afecţiuni cutanate.unguent, spray în afecţiuni cutanate.

•• Neomicina,Neomicina, Kanamicina,Kanamicina, GentamicinăGentamicină



Rifampicinele ( A, B, C, D) Rifampicinele ( A, B, C, D) 

Extras: Extras: din din Streptomyces mediteraneiStreptomyces mediteranei,,
Acţiune: Acţiune: bactericidă sau bacteriostaticăbactericidă sau bacteriostatică
Spectru: Spectru: larg, rezistent la sucurile digestive.larg, rezistent la sucurile digestive.Spectru: Spectru: larg, rezistent la sucurile digestive.larg, rezistent la sucurile digestive.
Acţionează:Acţionează: asupra G+. asupra G+. 
Administrare: Administrare: p.o., dar şi i.m. şi i.v. p.o., dar şi i.m. şi i.v. 
Difuzează:Difuzează: bine în ţesuturi.bine în ţesuturi.
Se elimină:Se elimină: prin bilă, fecale, urină. prin bilă, fecale, urină. 
Nu eNu e toxică asupra perechii a VIIItoxică asupra perechii a VIII--a de N. cranieni. a de N. cranieni. 
Intervine în: Intervine în: infecţiile enterale generale. infecţiile enterale generale. 

Antagonistă:Antagonistă: cu penicilina şi tetraciclinelecu penicilina şi tetraciclinele..
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Moleculă mare, cuprinde inele lactonice Moleculă mare, cuprinde inele lactonice 
mari, legate între ele prin oze dimetilate. mari, legate între ele prin oze dimetilate. 
Antibiotice cu: spectru îngust de Antibiotice cu: spectru îngust de 

Grupa macrolidelorGrupa macrolidelor

Antibiotice cu: spectru îngust de Antibiotice cu: spectru îngust de 
acţiune.acţiune.
•• EritromicinaEritromicina
din Streptomyces eritrema.din Streptomyces eritrema.
Activ asupra: G+, cocilor G+ şi GActiv asupra: G+, cocilor G+ şi G--. . 
Acţiune: Acţiune: bacteriolitică sau bactericidă, bacteriolitică sau bactericidă, 
funcţie de dozăfuncţie de doză

Indicaţii: Indicaţii: în afecţiuni respiratorii, infecţii în afecţiuni respiratorii, infecţii 
genitogenito--urinare, enterite.urinare, enterite.



•• Spiramicina (Rovamicina) Spiramicina (Rovamicina) 

DinDin:: StreptomycesStreptomyces abmofaciensabmofaciens..
PuţinPuţin solubilăsolubilă înîn apă,apă, cucu aciziiacizii formeazăformează sărurisăruri..
RezistentăRezistentă lala:: sucurisucuri digestivedigestive esteeste bacteriostaticăbacteriostatică..
ActivăActivă asupraasupra:: anaerobi,anaerobi, ricketsiiricketsii şişi spirocheţispirocheţi..
NuNu:: traverseazătraversează barierelebarierele HH..EE.. şişi HH..OO..
ConcentreazăConcentrează:: înîn bilă,bilă,ConcentreazăConcentrează:: înîn bilă,bilă,
MetabolizareMetabolizare şişi EliminareEliminare prinprin:: bilă,bilă, fecale,fecale, urinăurină..

•• Lincomicina,Lincomicina, Clindamicină,Clindamicină, TilozinăTilozină



Antibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origineAntibiotice de origine bacteriană, bacteriană, bacteriană, bacteriană, bacteriană, bacteriană, bacteriană, bacteriană, 

Formate din:Formate din:Formate din:Formate din:Formate din:Formate din:Formate din:Formate din: acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.acizi aminaţi şi un acid gras.

Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi Sunt foarte toxice şi se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. se folosesc local. 

Capul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituieCapul de serie îl constituie

Polipeptidele ciclicePolipeptidele ciclice
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PolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixina
SeSeSeSeSeSeSeSe extragextragextragextragextragextragextragextrag dindindindindindindindin culturiculturiculturiculturiculturiculturiculturiculturi dededededededede:::::::: BacillusBacillusBacillusBacillusBacillusBacillusBacillusBacillus polimixapolimixapolimixapolimixapolimixapolimixapolimixapolimixa........

ExistăExistăExistăExistăExistăExistăExistăExistă 55555555 polimixinepolimixinepolimixinepolimixinepolimixinepolimixinepolimixinepolimixine cunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscute:::::::: A,A,A,A,A,A,A,A, B,B,B,B,B,B,B,B, C,C,C,C,C,C,C,C, DDDDDDDD şişişişişişişişi EEEEEEEE........
PolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixinaPolimixina BBBBBBBB ======== acţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiune bacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostaticăbacteriostatică sausausausausausausausau bactericidă,bactericidă,bactericidă,bactericidă,bactericidă,bactericidă,bactericidă,bactericidă,
indiferentindiferentindiferentindiferentindiferentindiferentindiferentindiferent dededededededede stadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiulstadiul dededededededede dezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltare alalalalalalalal bacteriilorbacteriilorbacteriilorbacteriilorbacteriilorbacteriilorbacteriilorbacteriilor........
ActivăActivăActivăActivăActivăActivăActivăActivă asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra:::::::: GGGGGGGG--------,,,,,,,, EEEEEEEE........ coli,coli,coli,coli,coli,coli,coli,coli, enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee,enterobacteriacee, Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,Pseudomonas,
Shigella,Shigella,Shigella,Shigella,Shigella,Shigella,Shigella,Shigella, etcetcetcetcetcetcetcetc



Antibiotice Antibiotice Antibiotice Antibiotice Antibiotice Antibiotice Antibiotice Antibiotice cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg, chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.chiar foarte larg.

Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: Au în structura lor: 4 inele4 inele4 inele4 inele4 inele4 inele4 inele4 inele condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. condensate liniar. 

Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Extrase din culturi de: Streptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces sppStreptomyces spp........

Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de:Sub formă de: cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă cristale mici, gălbui, insolubile în apă, solubile sub formă 
de săruri.de săruri.de săruri.de săruri.de săruri.de săruri.de săruri.de săruri.

Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg:Spectrul antibacterian larg: coci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi Gcoci G+ şi G--------, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G, bacterii G+ şi G--------, actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, , actinomicete, 
ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.

Grupa tetraciclinelorGrupa tetraciclinelor
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ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.ricketsii, spirili, virusuri mari şi protozoare.

Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune:Modul de acţiune: bacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostatic.  .  .  .  .  .  .  .  

AdministrareAdministrareAdministrareAdministrareAdministrareAdministrareAdministrareAdministrare pppppppp........oooooooo........ ======== stomatitestomatitestomatitestomatitestomatitestomatitestomatitestomatite fungice,fungice,fungice,fungice,fungice,fungice,fungice,fungice, eritem,eritem,eritem,eritem,eritem,eritem,eritem,eritem, veziculeveziculeveziculeveziculeveziculeveziculeveziculevezicule pepepepepepepepe mucoasamucoasamucoasamucoasamucoasamucoasamucoasamucoasa
buccinatoriebuccinatoriebuccinatoriebuccinatoriebuccinatoriebuccinatoriebuccinatoriebuccinatorie........

TulburăriTulburăriTulburăriTulburăriTulburăriTulburăriTulburăriTulburări hepaticehepaticehepaticehepaticehepaticehepaticehepaticehepatice:::::::: înînînînînînînîn specialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecial lalalalalalalala clortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclinăclortetraciclină........

SeSeSeSeSeSeSeSe acumuleazăacumuleazăacumuleazăacumuleazăacumuleazăacumuleazăacumuleazăacumulează înînînînînînînîn:::::::: oase,oase,oase,oase,oase,oase,oase,oase, dinţi,dinţi,dinţi,dinţi,dinţi,dinţi,dinţi,dinţi, afectândafectândafectândafectândafectândafectândafectândafectând sistsistsistsistsistsistsistsist........ osososososososososososososososos ======== fragilitatefragilitatefragilitatefragilitatefragilitatefragilitatefragilitatefragilitate........

DoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclina –––––––– ceaceaceaceaceaceaceacea maimaimaimaimaimaimaimai activăactivăactivăactivăactivăactivăactivăactivă dindindindindindindindin grupagrupagrupagrupagrupagrupagrupagrupa tetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelor



•• DoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclinaDoxiciclina –––––––– ceaceaceaceaceaceaceacea maimaimaimaimaimaimaimai activăactivăactivăactivăactivăactivăactivăactivă dindindindindindindindin grupagrupagrupagrupagrupagrupagrupagrupa tetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelortetraciclinelor

Grupa tetraciclinelorGrupa tetraciclinelor
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CloramfenicolulCloramfenicolul

Spectru: larg, Spectru: larg, din:din: culturi de culturi de Streptomyces  Streptomyces  
venezuelensisvenezuelensis. . 
Cloramfenicolul = moleculă mică Cloramfenicolul = moleculă mică ►► 22 formeforme: : levogirlevogir & & 
racemicracemic..
Acţiune:Acţiune: bacteriostatic,bacteriostatic, (nu se asociază cu (nu se asociază cu ββββββββ--lactaminele).lactaminele).
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Acţiune:Acţiune: bacteriostatic,bacteriostatic, (nu se asociază cu (nu se asociază cu ββββββββ--lactaminele).lactaminele).
Traversează:Traversează: bariera bariera hematoencefalicăhematoencefalică..
Difuzează:Difuzează: bine bine bariera placentară.bariera placentară.

Se Se elimină:elimină: metabolizat metabolizat pe cale renală, şi prin bilă şi pe cale renală, şi prin bilă şi 
fecale.fecale.



TiamulinulTiamulinul

derivatderivat semisinteticsemisintetic alal antibioticuluiantibioticului PleuromutilinPleuromutilin --
produsprodus dede PleurotusPleurotus nautilusnautilus..

ActivActiv:: micoplasme,micoplasme, treponeme,treponeme, leptospire,leptospire, germenigermeni G+G+
şişi GG--..
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IndicaţiaIndicaţia principalăprincipală::
dizenteriadizenteria suinăsuină cucu BB hyodisenteriaehyodisenteriae

ÎnÎn:: complexulcomplexul pneumonieipneumoniei enzooticeenzootice aa porcului,porcului,
artriteleartritele micoplasmice,micoplasmice, infecţiileinfecţiile suinesuine enteraleenterale şişi
pulmonarepulmonare..
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•Sulfamidele



SubstanţeSubstanţe carecare auau înîn structurastructura lorlor
grupareagruparea sulfonamidicăsulfonamidică:: SOSO22--NHNH22,,
structurăstructură asemănătoareasemănătoare cucu ceacea aa
aciduluiacidului paraaminoparaamino bezoicbezoic
(APAB),(APAB), precursorprecursor esenţialesenţial alal
vitaminelorvitaminelor BB..

ClasificareaClasificarea

antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante şişi
antitiroidieneantitiroidiene

în prezent se cunosc, în prezent se cunosc, trei trei tipuri de derivaţi care pleacă tipuri de derivaţi care pleacă 
de la de la parapara--aminobenzenaminobenzen sulfonamidăsulfonamidă: : 

••substituiţi la funcţia N1 substituiţi la funcţia N1 
••substituiţi la funcţia N4 şi substituiţi la funcţia N4 şi 
••dublu substituiţi la funcţiile N1 şi N4.dublu substituiţi la funcţiile N1 şi N4.
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-- ceicei maimai importanţiimportanţi suntsunt ceicei dindin primulprimul tiptip..
-- existăexistă şişi alţialţi compuşicompuşi consideraţiconsideraţi sulfamidesulfamide::

-- homosulfamidahomosulfamida cece areare interpusăinterpusă întreîntre funcţiafuncţia
aminicăaminică şişi nucleulnucleul benzenicbenzenic funcţiafuncţia metilenmetilen;;

-- sulfonelesulfonele,, cece acţioneazăacţionează asupraasupra baciluluibacilului HansenHansen
(germenul(germenul lepreileprei lala om)om)



Solubilitatea
- influenţează eficacitatea = conc. în ţesuturi e
guvernată de rata absorbţiei la locul administrării şi de
conc. lor în compartimentele organismului.
Rata absorbţiei este proporţională cu hidrofilia lor

Proprietăţi chimice
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- derivaţi de para-aminobenzen sulfonamidă sunt
pulberi cristaline albe, fără miros, gust amărui,
insolubile în apă, acizi minerali
Solubilizarea se face la pH-uri extreme



Absorbţie şi difuziuneAbsorbţie şi difuziune

SulfamideleSulfamidele vechivechi::
doardoar pp..oo.. (rata(rata absorbţieiabsorbţiei ee proporţionalăproporţională cucu
solubilitatea),solubilitatea), sausau pepe calecale topicătopică

AbsorbţiaAbsorbţia::AbsorbţiaAbsorbţia::
variabilăvariabilă cucu specia,specia, tributarătributară graduluigradului dede plenitudineplenitudine
intestinalintestinal::
-- câiniicâinii şişi pisicilepisicile absorbabsorb rapid,rapid, aproapeaproape complet,complet,
-- lala vaci,vaci, ratarata absorbţieiabsorbţiei multmult maimai lungălungă (se(se
recomandărecomandă administrareaadministrarea înîn laptelapte călduţcălduţ ptpt.. aa
închideînchide gutieragutiera esofagianăesofagiană şişi aa favorizafavoriza pasajulpasajul
directdirect înîn cheagcheag..



SărurileSărurile monosodicemonosodice:: strictstrict ii..vv..
ExcepţieExcepţie:: sulfadimidinasulfadimidina sodicăsodică şişi sulfadimetoxinulsulfadimetoxinul
sodic,sodic, carecare sese potpot administraadministra profundprofund ii..mm..))..

DifuziuneaDifuziunea sulfamideisulfamidei::
-- înîn ţesuturiţesuturi şişi organeorgane esteeste foartefoarte bunăbună (cele(cele carecare sese
absorbabsorb uşoruşor auau acţiuneacţiune generală)generală)..
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absorbabsorb uşoruşor auau acţiuneacţiune generală)generală)..

DifuzeazăDifuzează înîn::
ţesuturiţesuturi şişi organe,organe, inclusivinclusiv prinprin bariere,bariere, înîn circulaţiacirculaţia
fetalăfetală atingating pânăpână 5050%% dindin concentraţiaconcentraţia terapeuticăterapeutică
maternămaternă..



CoeficientCoeficient dede difuziunedifuziune înîn pulmonipulmoni foartefoarte importantimportant,, caca
şişi celcel dede difuziunedifuziune înîn organe,organe, înîn carecare infecţiainfecţia sese
localizeazălocalizează cucu precădereprecădere..
PătrundPătrund înîn::
elementeleelementele figurate,figurate, seroase,seroase, lichidlichid sinovial,sinovial,
transudate,transudate, exsudate,exsudate, cucu efecteefecte beneficebenefice înîn terapieterapie
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transudate,transudate, exsudate,exsudate, cucu efecteefecte beneficebenefice înîn terapieterapie
(condiţia(condiţia:: săsă nunu existeexiste puroi)puroi)..
DifuzeazăDifuzează binebine înîn:: LCRLCR traversândtraversând barierabariera HEHE..
ConcentraţiiConcentraţii marimari înîn:: rinichirinichi şişi înîn ficatficat
ÎnÎn acesteaceste organeorgane sese realizeazărealizează concentrareaconcentrarea
sulfamidelorsulfamidelor depăşinddepăşind concentraţiileconcentraţiile sanguinesanguine aleale
substanţeisubstanţei..



Sulfamidele administrateSulfamidele administrate

PePe calecale oralăorală::
sese absorbabsorb binebine..
PePe calecale parenteralăparenterală::
absorbţiaabsorbţia esteeste înîn funcţiefuncţie dede caleacalea folosită,folosită, ceacea ii..vv.. fiindfiind
rapidărapidă şişi realizândrealizând concentraţiiconcentraţii maximemaxime imediateimediate..
PePe caleacalea seroaselorseroaselor::
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PePe caleacalea seroaselorseroaselor::
absorbţieabsorbţie bună,bună, concentraţiiconcentraţii sanguinesanguine înalteînalte..
PePe calecale rectalărectală::
dădă absorbţiiabsorbţii neuniformeneuniforme şişi esteeste puţinpuţin folositoarefolositoare înîn
medicinamedicina veterinarăveterinară
PePe calecale ii..mm..::
doardoar uneleunele soluţiisoluţii uleioaseuleioase..



ÎnÎn sânge,sânge, sulfamidelesulfamidele cupleazăcuplează cucu proteineleproteinele plasmaticeplasmatice..
DinDin acestacest punctpunct dede vederevedere sese împartîmpart înîn::
sulfamidesulfamide clasiceclasice::
-- procentprocent redusredus dede cuplarecuplare şişi duratădurată dede acţiuneacţiune înîn
organismorganism maimai scurtăscurtă
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sulfamidesulfamide retardretard::
-- cupleazăcuplează masivmasiv cucu proteineleproteinele plasmaticeplasmatice şişi acţioneazăacţionează
timptimp îndelungatîndelungat înîn organism,organism, eliberândueliberându--sese subsub formăformă
liberăliberă prinprin sângesânge..
ConcentraţiileConcentraţiile înîn sângesânge trebuietrebuie săsă asigureasigure unun nivelnivel minimminim
inhibantinhibant asupraasupra bacteriilorbacteriilor sausau germenilorgermenilor pepe toatătoată duratadurata
tratamentuluitratamentului..
CC..MM..II:: 33 mgmg sulfamidă/sulfamidă/100100 mlml sângesânge..



MetabolizareMetabolizare

Se realizează în ficat, prin Se realizează în ficat, prin biotransformarebiotransformare, sau , sau 
conjugareconjugare..
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Un mecanism important este Un mecanism important este acetilareaacetilarea sulfamidelor la sulfamidelor la 
funcţia aminică (întâlnită la sulfamidele clasice).funcţia aminică (întâlnită la sulfamidele clasice).

Acetilarea la funcţia aminică a sulfamidelor are Acetilarea la funcţia aminică a sulfamidelor are 
dezavantajuldezavantajul că în urină metaboliţii precipită; în urina că în urină metaboliţii precipită; în urina 
acidă putând forma chiar acidă putând forma chiar microcristalemicrocristale (care pot bloca (care pot bloca 
tubii renali). tubii renali). 



AcetilareaAcetilarea
este o cale importantă mai ales pt. este o cale importantă mai ales pt. sulfamidele vechisulfamidele vechi
Un avantaj al sulfamidelor pirimidinice (sulfadiazină, Un avantaj al sulfamidelor pirimidinice (sulfadiazină, 
sulfamerazină, sulfadimidină) este că derivatul acetil este sulfamerazină, sulfadimidină) este că derivatul acetil este 
mult mai solubil, ca la alte sulfamide. mult mai solubil, ca la alte sulfamide. 
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O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard 
este este glucuronoconjugareaglucuronoconjugarea care permite formarea unor care permite formarea unor 
metaboliţi, cu eliminare uşoară. metaboliţi, cu eliminare uşoară. 



EliminareEliminare

PrinPrin rinichi:rinichi:
SulfamidaSulfamida necuplatănecuplată esteeste excretatăexcretată dede glomerul,glomerul,
moleculelemoleculele ionizateionizate fiindfiind excretateexcretate activactiv înîn tubiitubii
proximaliproximali..
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ReabsorbţiaReabsorbţia::
sese petrecepetrece înîn tubiitubii uriniferiuriniferi prinprin proceseprocese dede difuziunedifuziune
pasivăpasivă aa componentelorcomponentelor liposolubileliposolubile neionizateneionizate..
ReabsorbţiaReabsorbţia sulfamideisulfamidei areare locloc înîn tubulitubuli prinprin
difuziuneadifuziunea pasivăpasivă aa compuşilorcompuşilor neionizaţineionizaţi liposolubililiposolubili..
ProporţiaProporţia dede medicamentmedicament neionizatăneionizată vava fifi dependentădependentă
dede pKpKaa şişi dede pHpH -- ulul fluiduluifluidului tubulartubular..



DinDin punctpunct dede vederevedere alal vitezeivitezei dede eliminareeliminare renală,renală, sulfamidelesulfamidele sese
împartîmpart înîn 66 categoriicategorii::

11.. sulfamidesulfamide cucu eliminareeliminare ultrarapidăultrarapidă (Sulfatiouree/(Sulfatiouree/ Badional)Badional) -- timptimp
terapeuticterapeutic utilutil dede 22--33 oreore;;
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22.. sulfamidesulfamide cucu eliminareeliminare rapidărapidă (Sulfatiazolul)(Sulfatiazolul)
-- timptimp terapeuticterapeutic utilutil dede 44--66 oreore;;

33.. sulfamidesulfamide cucu eliminareeliminare mediemedie (Sulfafenazolul,(Sulfafenazolul, Orisul,Orisul,
Sulfametoxazolul,Sulfametoxazolul, Gantanol,Gantanol, SulfisomidinaSulfisomidina sausau Elkosin)Elkosin)
-- timptimp dede menţineremenţinere înîn organismorganism dede 1212 oreore;;



44.. SulfamideSulfamide cucu eliminareeliminare lentălentă
(Sulfamerazina,(Sulfamerazina, Sulfodimerazina,Sulfodimerazina, Sulfametinul,Sulfametinul, Bayrena,Bayrena,
SulfanetoxipirimidazinaSulfanetoxipirimidazina sausau Retamid)Retamid)
-- carecare sese eliminăelimină dindin organismorganism dupădupă 2424 dede oreore;;

55.. SulfamideSulfamide cucu eliminareeliminare foartefoarte lentălentă
(Sulfametoxipirazina,(Sulfametoxipirazina, LongunLongun sausau Sulfalen)Sulfalen)
-- cucu duratădurată dede acţiuneacţiune înîn organismorganism dede 4848 dede oreore;;
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-- cucu duratădurată dede acţiuneacţiune înîn organismorganism dede 4848 dede oreore;;

66.. SulfamideSulfamide cucu eliminareeliminare ultralentăultralentă
(Sulfadimetoxipirimidina,(Sulfadimetoxipirimidina, SulfadoxinSulfadoxin sausau Sulformetoxin)Sulformetoxin)
-- auau timptimp utilutil terapeuticterapeutic dede 7272 dede oreore (în(în administrărileadministrările oraleorale lala
păsăripăsări atingeatinge 55 zilezile))..



••ÎnÎn afarăafară dede eliminareaeliminarea renalărenală dupădupă administrareaadministrarea
oralăorală existăexistă şişi cantităţicantităţi maimai micimici sausau maimai marimari dede
sulfamidesulfamide înîn fecalefecale,, înîn funcţiefuncţie dede gradulgradul dede
absorbţie,absorbţie, iariar uneoriuneori înîn laptelapte..
UneoriUneori concentraţiileconcentraţiile crescutecrescute dindin laptelapte potpot
produceproduce problemeprobleme înîn industriaindustria brânzeturilorbrânzeturilor oprindoprind
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produceproduce problemeprobleme înîn industriaindustria brânzeturilorbrânzeturilor oprindoprind
fermentaţiafermentaţia.. SeSe maimai potpot eliminaelimina prinprin ouăouă,, eliminareaeliminarea
făcândufăcându--sese atâtatât înîn albuşalbuş câtcât şişi înîn gălbenuşgălbenuş..
••RisculRiscul teoreticteoretic alal sulfamidoterapieisulfamidoterapiei esteeste cristaluriacristaluria
caca urmareurmare aa precipităriiprecipitării sulfamidelorsulfamidelor slabslab solubilesolubile
înîn tubuli,tubuli, pelvicepelvice şişi uretereuretere.. AceastaAceasta vava cauzacauza
reducereareducerea producţieiproducţiei dede urină,urină, dureredurere şişi prezenţaprezenţa
albumineialbuminei înîn urinăurină..



SpectruSpectru

CuprindeCuprinde:: cocicoci GramGram negativinegativi şişi GramGram pozitivipozitivi (mai(mai
alesales streptococi,streptococi, stafilococi,stafilococi, pneumococi,pneumococi, bacteriibacterii
GramGram negative)negative) şişi GramGram pozitivepozitive (B(B.. anthracis,anthracis,
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Pasteurela),Pasteurela), Clostridium,Clostridium, BB.. mallei,mallei, înîn actinobaciloză,actinobaciloză,
înîn actinomicozăactinomicoză şişi asupraasupra CorynebacteriumCorynebacterium sppspp..

DauDau rezultaterezultate bunebune înîn:: coccidiozecoccidioze aviare,aviare,

NuNu suntsunt activeactive înîn:: rickettsioză,rickettsioză, asupraasupra virusurilorvirusurilor micimici
şişi înîn cazulcazul bacililorbacililor acidoacido ––alcooloalcoolo -- rezistenţirezistenţi..



Mod de acţiuneMod de acţiune

BacteriostaticBacteriostatic
DeterminăDetermină inhibiţiainhibiţia înmulţiriiînmulţirii bacteriene,bacteriene, lezândlezând uşoruşor
celulelecelulele bacterienebacteriene..
AceastaAceasta vava permitepermite ulteriorulterior fagocitozafagocitoza celulelorcelulelor
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AceastaAceasta vava permitepermite ulteriorulterior fagocitozafagocitoza celulelorcelulelor
bacterienebacteriene..
•• înîn prezenţaprezenţa sulfamidelorsulfamidelor fagocitozafagocitoza esteeste activată,activată,
celulelecelulele suntsunt maimai vulnerabilevulnerabile..
ProcesulProcesul dede fagocitozăfagocitoză esteeste atâtatât dede intens,intens, încâtîncât nicinici
nunu sese maimai formeazăformează imunitateimunitate..
••AsociereaAsocierea sulfamidelorsulfamidelor cucu potenţializatoripotenţializatori dede
sulfamidesulfamide dădă efectefect bactericidbactericid..



AcţiuneaAcţiunea bacteriostaticăbacteriostatică esteeste maximămaximă înîn fazafaza dede
multiplicaremultiplicare intensăintensă aa bacteriilorbacteriilor şişi înîn specialspecial asupraasupra
germenilorgermenilor dede dupădupă multiplicareamultiplicarea dede invazieinvazie..
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CeaCea optimăoptimă esteeste ceacea dupădupă fazafaza logaritmicălogaritmică dede înmulţireînmulţire
aa bacteriilorbacteriilor prinprin sărăcireasărăcirea dede acidacid parapara--aminobenzoicaminobenzoic
şişi folosireafolosirea prinprin substituţiesubstituţie aa sulfamidelorsulfamidelor..



Mecanism de acţiuneMecanism de acţiune

interferareainterferarea metabolică,metabolică, aa sintezeisintezei dede acac.. folicfolic,, dardar
existăexistă şişi bacteriibacterii carecare nunu necesitănecesită acţiuneaacţiunea APABAPAB înîn
formareaformarea aciziloracizilor nucleicinucleici cici îşiîşi potpot lualua compuşicompuşi
metabolicimetabolici gatagata sintetizaţisintetizaţi dede cătrecătre mediumediu (acidul(acidul folic)folic)..

moleculamolecula dede sulfamidăsulfamidă esteeste asemănătoareasemănătoare cucu ceacea dede
acidacid parapara--aminobenzoicaminobenzoic,, atâtatât caca dimensiuni,dimensiuni, structurăstructură
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acidacid parapara--aminobenzoicaminobenzoic,, atâtatât caca dimensiuni,dimensiuni, structurăstructură
spaţială,spaţială, distanţedistanţe interatomiceinteratomice şişi distribuţiadistribuţia sarcinilorsarcinilor
electriceelectrice..



••RezultatRezultatRezultatRezultatRezultatRezultatRezultatRezultat ======== creştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreşterea efectuluiefectuluiefectuluiefectuluiefectuluiefectuluiefectuluiefectului şişişişişişişişi

transformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformareatransformarea dindindindindindindindin bacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostaticbacteriostatic înînînînînînînîn

bactericid,bactericid,bactericid,bactericid,bactericid,bactericid,bactericid,bactericid, exprimatexprimatexprimatexprimatexprimatexprimatexprimatexprimat prinprinprinprinprinprinprinprin creştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreştereacreşterea

indexuluiindexuluiindexuluiindexuluiindexuluiindexuluiindexuluiindexului terapeuticterapeuticterapeuticterapeuticterapeuticterapeuticterapeuticterapeutic dededededededede câtevacâtevacâtevacâtevacâtevacâtevacâtevacâteva oriorioriorioriorioriori........

••dededededededede reţinutreţinutreţinutreţinutreţinutreţinutreţinutreţinut că,că,că,că,că,că,că,că, combinaţiacombinaţiacombinaţiacombinaţiacombinaţiacombinaţiacombinaţiacombinaţia esteesteesteesteesteesteesteeste

antagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizată dededededededede cătrecătrecătrecătrecătrecătrecătrecătre prezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţa
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antagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizatăantagonizată dededededededede cătrecătrecătrecătrecătrecătrecătrecătre prezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţaprezenţa

timidineitimidineitimidineitimidineitimidineitimidineitimidineitimidinei (cu(cu(cu(cu(cu(cu(cu(cu rolrolrolrolrolrolrolrol înînînînînînînîn deturnareadeturnareadeturnareadeturnareadeturnareadeturnareadeturnareadeturnarea

procesuluiprocesuluiprocesuluiprocesuluiprocesuluiprocesuluiprocesuluiprocesului dededededededede formareformareformareformareformareformareformareformare alalalalalalalal ADN)ADN)ADN)ADN)ADN)ADN)ADN)ADN)........

Situri de acţiune a sulfamidelor şi trimetoprimuluiSituri de acţiune a sulfamidelor şi trimetoprimuluiSituri de acţiune a sulfamidelor şi trimetoprimuluiSituri de acţiune a sulfamidelor şi trimetoprimului



MărimeaMărimea moleculeimoleculei dede APABAPAB

dede 66,,77 ÅÅ,, comparativcomparativ cucu 66,,99 ÅÅ lungimelungime şişi 22,,33 ÅÅ lăţimelăţime faţăfaţă
dede 22,,44 ÅÅ lala sulfamidesulfamide..

DistribuţiaDistribuţia spaţialăspaţială::
asemănătoareasemănătoare cândcând existăexistă substituirisubstituiri lala funcţiafuncţia amidică,amidică,
distribuţiadistribuţia atomicăatomică aa sarcinilorsarcinilor electriceelectrice şişi distanţeledistanţele
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distribuţiadistribuţia atomicăatomică aa sarcinilorsarcinilor electriceelectrice şişi distanţeledistanţele
interatomiceinteratomice avândavând rolrol importantimportant înîn distribuţiadistribuţia
tridimensionalătridimensională..
GrupareaGruparea carboxilcarboxil --COOHCOOH
areare unun caractercaracter electronegativelectronegativ maimai puternicputernic decâtdecât ceacea
sulfanilsulfanil..
••SulfamideleSulfamidele carecare auau lala azotulazotul amidicamidic unun radicalradical auau
asemănareasemănare spaţialăspaţială maimai maremare cucu APABAPAB şişi acestacest
substituentsubstituent influenţeazăinfluenţează multmult acţiuneaacţiunea bacteriostaticăbacteriostatică



Sulfamide 
sistemice

Sulfamidele 
topice

Sulfamidele 
enterice

• Sulfanilamida
(sulfamida mamă) 

• Sulfadimidina
(sulfametazina) 

• Sulfadiazina

• Sulfacetamida
• Sulfatioureea

(Badionalul)
• Neoxazolul
• Sulfanilamida

• Sulfaguanidina, 
• Ftalilsulfatiazolul, 
• Ftalilsulfacetamida
• Succinilsulfatiazolul, 
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• Sulfadiazina
• Sulfadimetoxina

(sulfadoxina)
• Sulfatiazolul

• Sulfanilamida
(sulfamida mamă)



Asociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamideAsociaţiile de sulfamide

(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)(disulfamide şi trisulfamide)

••SuzodilSuzodilSuzodilSuzodilSuzodilSuzodilSuzodilSuzodil pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere -------- disulfamidădisulfamidădisulfamidădisulfamidădisulfamidădisulfamidădisulfamidădisulfamidă formatăformatăformatăformatăformatăformatăformatăformată dindindindindindindindin SulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazină şişişişişişişişi

SulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidă înînînînînînînîn proporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţie 11111111::::::::11111111........ SeSeSeSeSeSeSeSe administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează oraloraloraloraloraloraloraloral........

••SuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotril pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere -------- trisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidă formatăformatăformatăformatăformatăformatăformatăformată dindindindindindindindin Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,
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••SuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotril pulberepulberepulberepulberepulberepulberepulberepulbere -------- trisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidătrisulfamidă formatăformatăformatăformatăformatăformatăformatăformată dindindindindindindindin Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,Sulfatiazol,

SulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidă şişişişişişişişi SulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidinăSulfadimidină sodică,sodică,sodică,sodică,sodică,sodică,sodică,sodică, înînînînînînînîn proporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţieproporţie 11111111::::::::11111111........ SeSeSeSeSeSeSeSe

administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează oraloraloraloraloraloraloraloral........

••SuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotrilSuzotril injectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabil --------oooooooo soluţiesoluţiesoluţiesoluţiesoluţiesoluţiesoluţiesoluţie 3030303030303030%%%%%%%% carecarecarecarecarecarecarecare conţineconţineconţineconţineconţineconţineconţineconţine SulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidăSulfacetamidă

sodicăsodicăsodicăsodicăsodicăsodicăsodicăsodică 1010101010101010p,p,p,p,p,p,p,p, SulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazinăSulfametazină 1010101010101010p,p,p,p,p,p,p,p, SulfatiazolSulfatiazolSulfatiazolSulfatiazolSulfatiazolSulfatiazolSulfatiazolSulfatiazol 1010101010101010p,p,p,p,p,p,p,p, NaOHNaOHNaOHNaOHNaOHNaOHNaOHNaOH şişişişişişişişi apăapăapăapăapăapăapăapă

distiltădistiltădistiltădistiltădistiltădistiltădistiltădistiltă adadadadadadadad 100100100100100100100100........ SeSeSeSeSeSeSeSe administreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministreazăadministrează înînînînînînînîn injecţiiinjecţiiinjecţiiinjecţiiinjecţiiinjecţiiinjecţiiinjecţii iiiiiiii........vvvvvvvv........



TrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimul
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TrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimulTrimetoprimul
principalulprincipalulprincipalulprincipalulprincipalulprincipalulprincipalulprincipalul compuscompuscompuscompuscompuscompuscompuscompus folositfolositfolositfolositfolositfolositfolositfolosit chimioterapicchimioterapicchimioterapicchimioterapicchimioterapicchimioterapicchimioterapicchimioterapic şişişişişişişişi potenţializatorpotenţializatorpotenţializatorpotenţializatorpotenţializatorpotenţializatorpotenţializatorpotenţializator........

••acţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiuneacţiune bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică,bacteriostatică, spectruspectruspectruspectruspectruspectruspectruspectru apropiatapropiatapropiatapropiatapropiatapropiatapropiatapropiat dededededededede alalalalalalalal sulfamidelorsulfamidelorsulfamidelorsulfamidelorsulfamidelorsulfamidelorsulfamidelorsulfamidelor

••înînînînînînînîn bolilebolilebolilebolilebolilebolilebolilebolile majoremajoremajoremajoremajoremajoremajoremajore alealealealealealealeale câinelui,câinelui,câinelui,câinelui,câinelui,câinelui,câinelui,câinelui, pisiciipisiciipisiciipisiciipisiciipisiciipisiciipisicii şişişişişişişişi animaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimaleloranimalelor dededededededede fermăfermăfermăfermăfermăfermăfermăfermă

••bolilebolilebolilebolilebolilebolilebolilebolile tractuluitractuluitractuluitractuluitractuluitractuluitractuluitractului:::::::: respirator,respirator,respirator,respirator,respirator,respirator,respirator,respirator, urinar,urinar,urinar,urinar,urinar,urinar,urinar,urinar, gastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastro--------intestinal,intestinal,intestinal,intestinal,intestinal,intestinal,intestinal,intestinal, genitalgenitalgenitalgenitalgenitalgenitalgenitalgenital........



•• AntifungiceleAntifungicele
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Infecţiile fungice se pot clasifica în infecţii:

a. sistemice,
b. superficiale.

Mod general de acţiune:

Topicele si sistemicele = asupra ciupercilor
microscopice,
Acţiune: fungicidă sau fungistatică
Mecanism: blocarea enzimelor implicate în met. glucidic.
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Mecanism: blocarea enzimelor implicate în met. glucidic.

Antimicoticele se clasifica în:

cu acţiune topică ,
cu acţiune sistemică
cu activitate mixtă.



•• Agent antifungic

• Dezvoltarea de 

agenți antifungici noi

este definit ca o substanță care elimină selectiv fungii 
patogeni pentru gazdă, cu toxicitate minimă pentru aceasta

progresul a fost lent (comparativ cu cercetarea antibacterienă)
• Cauze:
- incidența scăzută în trecut a infecțiilor fungice - creșterea incidenței infecțiilor fungice a condus

• Dezvoltarea 
agenților antifungici 

devansată de cea a 

agenților antibacterieni

- incidența scăzută în trecut a infecțiilor fungice - creșterea incidenței infecțiilor fungice a condus
la cercetări masive asupra agenților antifungici, după cum reiese din creșterea numărului de publicații
începând cu anii 1960
- fungii sunt organisme eucariote, cu o relație evolutivă strânsă cu gazda umană sau animală, ceea
ce complică obținerea unor antifungice eficiente și fără toxicitate

consecință a structurii celulare a organismelor 
• Bacteriile sunt celule procariote - oferă numeroase ținte 

structurale și metabolice care diferă de cele ale gazdei 
umane

• celula fungică este eucariotă - astfel majoritatea agenților 
cu toxicitate pentru fungi sunt de asemenea toxice pentru 
gazdă



Clasificarea agenților antifungiciClasificarea agenților antifungici
•• PrincipalelePrincipalele criteriicriterii dede clasificareclasificare aleale antifungicelorantifungicelor folositefolosite înîn medicinamedicina veterinarăveterinară
suntsunt:: structurastructura chimicăchimică,, mecanismulmecanismul dede acțiuneacțiune,, spectrulspectrul antimicoticantimicotic șiși caleacalea dede
administrareadministrare sausau locullocul dede acțiuneacțiune..

•• DupăDupă structurastructura chimicăchimică

Clasa chimică Medicament 

Griseofulvina

Poliene Amfotericina B, Natamicina ,Nistatina

Azoli: Imidazoli Clotrimazol, Econazol, Enilconazol, Ketoconazol,
Miconazol, Parconazol

Azoli:Triazoli Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol

Alilamine Terbinafina

Tiocarbamați Tolnaftat

Benzimidazoli Tiabendazol



DupăDupă modul de acțiunemodul de acțiune
Modul de acțiune / calea de administrare

• Antifungicele topice

-Clasă și reprezentanți-

• Antifungicele sistemice

-Clasă și reprezentanți-

Antifungicele chimioterapice
(fenol, hexaclorfenol, clorură de benzalconiu, 

fuxină, rezorcină)

Antibioticele antifungice
(Griseofulvina O,  Nistatinul O, Amfotericina B IV, O) 

Imidazolicele 
(Clotrimazol, Enilconazol, Econazol, 

Imidazolicele
(Ketoconazolul O, Parconazol O)
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(Clotrimazol, Enilconazol, Econazol, 
Miconazol, Ketoconazol, Tiabendazol)

(Ketoconazolul , Parconazol )

Acizii organici
( acid undecilenic, caprilic, salicilic, acid 

benzoic)

Triazolii
(Itraconazolul O, IV, Fluconazolul O, IV, Micetina, 

Voriconazol O, IV, Posaconazol O)

Tolnaftații 
( acidul benzuldazic)

Echinocandine
(Caspofungin IV, Anidulafungin IV, Micafungin IV)

Iodoforii 
(Povidona)

Antimetaboliți
(Flucitozina O, IV)



După După mecanismul de acțiunemecanismul de acțiune
Reprezentanți Mecanism de acțiune

Azolele

( Exemplu reprezentanți: clotrimazol, 

fluconazol, voriconazol, posaconazol)

Acționează asupra căii de sinteză a 

ergosterolului prin blocarea activități 

14-alfa-dimetilazei, ceea ce determină 

modificarea structurii și a permeabilității 

membranei fungice

Inhibitori ai biosintezei ergosterolului 

de tipul alilaminelorde tipul alilaminelor

(Exemplu reprezentanți: naftifin, 

terbinafină, butenafină ) Inhibă biosinteza ergosterolului prin 

blocarea squalen epoxidazei

Polienele

(Exemplu reprezentanți: amfotericina 

B, nistatin)

Acționează prin legare la nivelul membranei 

celulare, cu modificarea structurii și a 

permeabilității membranei fungice, prin 

legarea selectivă de ergosterol



DupăDupă spectrulspectrul antimicoticantimicotic

•• 11.. CeleCele cucu spectruspectru larglarg:: amfotericinaamfotericina B,B,
natamicina,natamicina, ketoconazol,ketoconazol, miconazol,miconazol, econazol,econazol,
fluconazol,fluconazol, itraconazol,itraconazol, terbinafina,terbinafina, naftitina,naftitina,
amarolfina,amarolfina, cicloprixcicloprix..

•• 22.. CeleCele cucu spectruspectru îngustîngust:: griseofulvina,griseofulvina,
clotrimazol,clotrimazol, flucitozina,flucitozina, haloprogin,haloprogin, tolnaftattolnaftat..
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•• Locurile de acțiune de la nivelul celulei fungiceLocurile de acțiune de la nivelul celulei fungice
Ergosterolul este un sterol întâlnit în membrana celulară fungică (Antifungicele din clasa azolilor
și alilaminelor )

Inhibarea sintezei de ADN (flucitozină)

Inhibarea sintezei microtubulilor (griseofulvina)



Legarea ergosterolului (Antifungicele din clasa polienelor)

Echinocandinele acționează asupra complexului proteic responsabil de sinteza a β -1,3 
glucan, prin blocarea enzimei glucan sintetază 
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GRUPE DE SUBSTANȚE ANTIFUNGICE GRUPE DE SUBSTANȚE ANTIFUNGICE 
SistemiceSistemice
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•• Antibiotice antifungice: Antibiotice antifungice: GriseofulvinaGriseofulvina

--IzolatăIzolată ((PenicilliumPenicillium griseofulvumgriseofulvum )) pentrupentru primaprima datădată înîn 19391939 șiși comercializatăcomercializată dindin anulanul
19561956
--compuscompus puternicputernic lipofillipofil,, binebine absorbitabsorbit pepe calecale oralăorală ((hranăhrană bogatăbogată înîn lipidelipide)) șiși atingeatinge
concentrațiaconcentrația terapeuticăterapeutică înîn pielepiele șiși lala nivelulnivelul foliculilorfoliculilor piloșipiloși
--DDouăouă formeforme farmaceuticefarmaceutice:: griseofulvinăgriseofulvină micronizatămicronizată carecare conţineconţine particuleparticule cucu unun
diametrudiametru dede 44 μmμm şişi griseofulvinăgriseofulvină ultramicronizatăultramicronizată aleale căruicărui particuleparticule nunu depăşescdepăşesc
diametruldiametrul dede 11 μmμm..diametruldiametrul dede 11 μmμm..
--ReducereaReducerea dimensiunilordimensiunilor particulelorparticulelor creștecrește disponibilitateadisponibilitatea pentrupentru absobțieabsobție
--TimpulTimpul dede înjumătățireînjumătățire plasmaticplasmatic lala câinecâine esteeste dede 4747 dede minuteminute (Harris(Harris șiși RiegelmanRiegelman
19691969));; CuCu toatetoate acestea,acestea, timpultimpul dede înjumătățireînjumătățire lala locullocul dede acțiune,acțiune, înîn stratulstratul cornos,cornos,
esteeste prelungitprelungit deoarecedeoarece esteeste legatlegat strânsstrâns dede keratinocitekeratinocite șiși rămânerămâne înîn pielepiele pânăpână cândcând
acesteaceste celulecelule suntsunt reînnoitereînnoite
--GriseofulvinaGriseofulvina esteeste metabolizatămetabolizată dede ficatficat,, pepe calecale oxidativăoxidativă,, prinprin demetilaredemetilare şişi
conjugareconjugare cucu acidacid glucuronic,glucuronic, rezultândrezultând metabolițimetaboliți inactiviinactivi farmacodinamicfarmacodinamic,,
demetilgriseofulvinădemetilgriseofulvină șiși glucuronidăglucuronidă..
--MaiMai puţinpuţin dede 11%% dindin medicamentmedicament esteeste excretatexcretat nemodificatnemodificat prinprin urinăurină



•• DupăDupă cece pătrundepătrunde înîn interiorulinteriorul celulei,celulei,
griseofulvinagriseofulvina interfereazăinterferează sintezasinteza
microtubulilormicrotubulilor ceeaceea cece duceduce lala inhibareainhibarea
fusuluifusului mitoticmitotic (blocarea(blocarea acestuiaacestuia înîn
metafază)metafază)

•• ActivitateaActivitatea griseofulvineigriseofulvinei esteeste limitatălimitată lala
dermatofițidermatofiți:: MicrosporumMicrosporum sppspp..,,
TrichophytonTrichophyton sppspp..,, șiși EpidermophytonEpidermophyton șiși nunu
esteeste eficaceeficace împotrivaîmpotriva levurilorlevurilor precumprecum
CandidaCandida sppspp.. sausau MalasseziaMalassezia sppspp..

•• GriseofulvinaGriseofulvina acționeazăacționează fungicidfungicid -- dupădupă
Medicament Doză

(mg/kg)
Interval 

(ore)•• GriseofulvinaGriseofulvina acționeazăacționează fungicidfungicid -- dupădupă
administrareadministrare pătrundepătrunde înîn zonelezonele dede
cheratinizarecheratinizare aa pieliipielii,, impregneazăimpregnează celulelecelulele
precursoareprecursoare dede cheratinăcheratină dindin stratulstratul cornoscornos
alal pieliipielii,, dardar esteeste eliminateliminat dindin stratulstratul cornoscornos
înîn termentermen dede 4848 pânăpână lala 7272 dede oreore

•• ProdusulProdusul dede uzuz veterinarveterinar pentrupentru animaleleanimalele
dede companiecompanie esteeste griseofulvinagriseofulvina
micronizatămicronizată,, tabletetablete xx 250250 mgmg sausau dede 500500
mgmg FulvicinFulvicin,, lala câinecâine şişi pisicăpisică înîn tratamentultratamentul
dermatofiţiilordermatofiţiilor pieliipielii,, păruluipărului şişi unghiilorunghiilor

(mg/kg) (ore)

Griseofulvină
micronizată

25 12

Griseofulvină
ultramicronizată

15 12



•• Antifungice polienice Antifungice polienice 
Amfotericina BAmfotericina B

--esteeste unun antibioticantibiotic macrolidicmacrolidic dindin clasaclasa polienelorpolienelor -- produsprodus dede StreptomycesStreptomyces

nodosusnodosus..
--SlabSlab solubilsolubil înîn apă,apă, caractercaracter amfoteramfoter -- poatepoate formaforma sărurisăruri atâtatât înîn mediulmediul acid,acid, câtcât șiși înîn
celcel babazziciccelcel babazzicic
--AcesteAceste sărurisăruri suntsunt multmult maimai solubilesolubile înîn apăapă,, dardar activitateaactivitatea antifungicăantifungică esteeste maimai
modestămodestă,, comparativcomparativ cucu moleculamolecula mamamama
--AbsorbțiaAbsorbția înîn tractultractul gastrointestinalgastrointestinal esteeste nesemnificativănesemnificativă,, prinprin urmareurmare aceastaaceasta trebuietrebuie
administratăadministrată intravenosintravenos,, locallocal sausau intratecalintratecal..
--AmfotericinaAmfotericina BB sese leagăleagă dede proteineleproteinele sericeserice ((∼∼9595%%)),, înîn principalprincipal ββ--lipoproteinelipoproteine
--DistribuțiaDistribuția amfotericineiamfotericinei BB sese realizeazărealizează înîn maimai toatetoate țesuturilețesuturile,, cucu excepțiaexcepția::
pancreasuluipancreasului,, musculaturiimusculaturii striate,striate, oaseloroaselor,, umoriiumorii apoaseapoase șiși fluidelorfluidelor:: pleural,pleural, pericardicpericardic,,
sinovialsinovial șiși peritonealperitoneal
--CCeleele maimai marimari concentrațiiconcentrații sese găsescgăsesc înîn ficatficat,, splinăsplină,, rinichirinichi șiși plămâniplămâni



--activitateactivitate fungicidăfungicidă sausau fungistaticăfungistatică înîn funcțiefuncție de de 
agentulagentul patogenpatogen șiși de de concentrațieconcentrație
-- prinprin legarealegarea ergosteroluluiergosterolului din din membranamembrana celulelorcelulelor
fungicefungice șiși formareaformarea unuiunui complex complex capabilcapabil ssăă modificemodifice
membranamembrana celularăcelulară, , cu formare de cu formare de poripori membranarimembranari
care care conducconduc la la pierderipierderi de de ioniioni monovalențimonovalenți șiși maimai apoiapoi
la la moarteamoartea celulelorcelulelor
--alt mecanism alt mecanism implicăimplică o o cascadăcascadă de de reacțiireacții de de oxidareoxidare
precum precum șiși interacțiuniinteracțiuni cu cu lipoproteinelipoproteine, , ceeaceea cece
împiedicăîmpiedică permeabilitateapermeabilitatea membranarămembranară prinprin eliberareaeliberarea
de de radicaliradicali liberiliberi
--FungiiFungii sensibilisensibili la la AmfotericinăAmfotericină B sunt B sunt Histoplasma Histoplasma 

Formulare Protocol

--FungiiFungii sensibilisensibili la la AmfotericinăAmfotericină B sunt B sunt Histoplasma Histoplasma 

capsulatumcapsulatum, , Cryptococcus neoformansCryptococcus neoformans, , Coccidioides Coccidioides 

immitisimmitis, , Blastomyces dermatitidisBlastomyces dermatitidis, , Candida sppCandida spp., ., 
Mucor spp.Mucor spp., , SporothrixSporothrix spp.spp. șiși diverse diverse speciispecii de de 
AspergillusAspergillus..
--indicatăindicată înîn tratamentultratamentul candidozeicandidozei șiși a a altoraltor micozemicoze, , 
maimai ales ales generalizategeneralizate
--AAmfotericinămfotericină B, sub B, sub formăformă de de pulberepulbere injectabilăinjectabilă, , 
concentrațieconcentrație de 50 mg/fl. (de 50 mg/fl. (aditivatăaditivată cu cu deoxicolatdeoxicolat de de 
sodiusodiu) cu ) cu denumireadenumirea comercialăcomercială de de FungizoneFungizone

Amfotericină

B deoxicolat

(calea IV)

Câini: 0,5 mg / kg în 250 până la 1000

ml D5W (volumul total de lichid

administrat trebuie să se bazeze pe

greutatea corporală și pe volemie). Se

administrează IV timp de 4-6 ore.

Pisici: 0,25 mg / kg în 30 ml de D5W și

se administrează IV peste 30 minute

până la 1 oră.

Amfotericină

B deoxicolat

0,5 mg / kg (pisici) sau 0,8 mg / kg

(câini) într-o pungă de 400 ml (pisici)



•• Antifungicele azolice: Antifungicele azolice: 
Imidazolicele și TriazoliiImidazolicele și Triazolii

--un un spectruspectru larglarg de de activitateactivitate șiși sunt sunt disponibiledisponibile formulăriformulări topicetopice, , 
oraleorale șiși intravenoaseintravenoase
--douădouă categoriicategorii principaleprincipale de de medicamentemedicamente antifungiceantifungice azoliceazolice::

MedicamenteleMedicamentele antifungiceantifungice triazolicetriazolice ((itraconazolulitraconazolul șiși fluconazolulfluconazolul) ) 
--biodisponibilitate orală crescută, biodisponibilitate orală crescută, sunt sunt metabolizatemetabolizate maimai lent lent șiși

au un impact au un impact maimai micmic asupraasupra sintezeisintezei steroluluisterolului la la mamiferemamifere, , decâtdecât
imidazoliiimidazolii
Din Din grupagrupa imidazolilorimidazolilor, , enilconazolulenilconazolul,  ,  clotrimazolulclotrimazolul șiși miconazolulmiconazolulDin Din grupagrupa imidazolilorimidazolilor, , enilconazolulenilconazolul,  ,  clotrimazolulclotrimazolul șiși miconazolulmiconazolul

-- biodisponibilitatebiodisponibilitate oralăorală slabăslabă șiși sunt sunt utilizateutilizate topic topic pentrupentru
tratamentultratamentul micozelormicozelor superficialesuperficiale

--efectulefectul antifungicantifungic asupraasupra membraneimembranei celularecelulare a a fungilorfungilor prinprin
inhibareainhibarea sintezeisintezei ergosterolulergosterolul, care , care esteeste o o componentăcomponentă cheiecheie a a 
pereteluiperetelui fungicfungic..
-- acționeazăacționează prinprin blocareablocarea căiicăii de de sintezăsinteză a a ergosteroluluiergosterolului, , 
inhibândinhibând activitateaactivitatea enzimeienzimei 1414--alfaalfa--dimetilazădimetilază, , care care catalizeazăcatalizează
conversiaconversia lanosteroluluilanosterolului la ergosterol la ergosterol și se ajunge și se ajunge la o la o deplețiedepleție de de 
ergosterol ergosterol șiși o o acumulareacumulare de de sterolisteroli de tip C14de tip C14--metil metil înîn membranamembrana
citoplasmaticăcitoplasmatică fungicăfungică



•• Imidazolicele Imidazolicele 

KetoconazolulKetoconazolul

--esteeste unun derivatderivat imidazolicimidazolic cucu efecteefecte fungicidefungicide şişi fungistaticefungistatice asupraasupra dermatofiţilordermatofiţilor,, levurilorlevurilor șiși
unorunor fungifungi filamentoșifilamentoși carecare aa devenitdevenit disponibildisponibil înîn 19791979..
--compuscompus extremextrem dede lipofillipofil,, aceastăaceastă proprietateproprietate duceduce lala concentrațiiconcentrații marimari dede ketoconazolketoconazol înîn
țesuturilețesuturile grasegrase șiși exudateexudate purulentepurulente
--esteeste relativrelativ insolubilinsolubil,, cucu excepțiaexcepția unuiunui mediumediu acid,acid, astfelastfel nunu esteeste absorbitabsorbit pepe calecale oralăorală decâtdecât
dacădacă existăexistă secrețiesecreție acidăacidă,, cumcum arar fifi dupădupă hranirehraniredacădacă existăexistă secrețiesecreție acidăacidă,, cumcum arar fifi dupădupă hranirehranire
--sese leagăleagă puternicputernic dede proteineleproteinele plasmaticeplasmatice (>(> 9898%%),), prinprin urmareurmare nunu atingeatinge concentrațiiconcentrații
terapeuticeterapeutice înîn lichidullichidul cefalorahidiancefalorahidian,, seminalseminal sausau ocular,ocular, dardar sese găseștegăsește înîn cantitățicantități
apreciabileapreciabile înîn laptelapte..
--esteeste metabolizatmetabolizat înîn ficatficat prinprin dezalchilaredezalchilare oxidativăoxidativă șiși hidroxilarehidroxilare aromaticăaromatică înîn câțivacâțiva
metabolițimetaboliți inactiviinactivi,, carecare suntsunt eliminațieliminați prinprin bilăbilă șiși excretațiexcretați odatăodată cucu materiilemateriile fecalefecale.. TimpulTimpul dede
înjumătățireînjumătățire esteeste dede aproximativaproximativ 22--22,,77 oreore lala câinicâini
--aacestacesta prezintăprezintă activitateactivitate antifungicăantifungică crescutăcrescută asupraasupra speciilorspeciilor dede CandidaCandida,, MalasseziaMalassezia

pachydermatispachydermatis,, CoccidioidesCoccidioides immitisimmitis,, HistoplasmaHistoplasma capsulatumcapsulatum,, BlastomycesBlastomyces dermatitidisdermatitidis,,
precumprecum șiși majoritateamajoritatea dermatofițilordermatofiților dindin genulgenul MicrosporumMicrosporum SppSpp,, TrichophytonTrichophyton sppspp.. șiși
EpidermophytonEpidermophyton floccosumfloccosum

--pproduseroduse comercialecomerciale disponibiledisponibile:: ketoconazolketoconazol comprimatecomprimate dede 200200 mg,mg, denumiredenumire comercialăcomercială
Nizoral®Nizoral® sausau șamponșampon cucu 22%% ketoconazolketoconazol



•• TriazoliiTriazolii

Fluconazolul Itraconazolul Voriconazolul Posaconazolul 
(Posatex)

-Fungistatic asupra
Candida, Coccidioides, 
Cryptococcus, 
Histoplasma, Malassezia 
spp. și Blastomyces
(spectrul cel mai îngust)

- Activitate asupra: 
Candida, Aspergillus
(avantaj), Cryptococcus, 
Histoplasma, 
Blastomyces, 
dermatofiți: 
Microsporum, 

-nou reprezentant al 
triazolilor
-Activitate asupra Candida 
spp., Aspergillus spp., 
Paecilomices spp., 
Scedosporium spp., 
Fusarium spp., 

-nou reprezentant al 
triazolilor
-spectru larg de activitate
împotriva celor mai comuni
fungi patogeni, precum 
Candida spp., 
Aspergillus spp., 

Medicament Doză (mg/kg) Specie

Itraconazol 5 Câine, Pisică

Fluconazol 5-10
50 mg/pisică

Câine
Pisică

Voriconazol 4-5 Câine

Posaconazol 5-10
5

Câine
Pisică

-este absorbit bine 
indiferent de circumstanțe
-eliminat în principal pe 
cale renală fiind excretat
prin urină într-o formă
active

-disponibil sub formă de 
tablete, suspensie orală și
sub formă de soluție
injectabilă intravenoasă

Microsporum, 
Trichophyton.
Malassezia, Sporothrix, 
Pythium

-absorbția bună - este
dependentă de pH-ul 
gastric și prezența
alimentelor

-Itraconazol capsule orale
x 100 mg și soluție orală de 
10 mg/ml

Fusarium spp., 
Coccidioides immitis, 
Blastomyces 
dermatitidis, Histoplasma 
capsulatum, 
Cryptococcus 
neoformans
-biodisponibilitate orală
excelentă
-disponibil sub formă de 
tablete, suspensie orală și
soluție pentru administrare
intravenoasă într-o bază cu 
cu sulfobutileter-β-
ciclodextrină pentru
solubilizare

Aspergillus spp., 
Paecilomices spp., 
Scedosporium spp., 
Fusarium spp., 
Coccidioides immitis, 
Blastomyces 
dermatitidis, Histoplasma 
capsulatum, 
Cryptococcus 
neoformans
-tablete, suspensie orală și
soluție pentru administrare
intravenoasă (cu 
sulfobutileter-β-
ciclodextrină )
- bună absorbție orală



•• Alilamine Alilamine TerbinafinaTerbinafina

--BiodisponibilitateaBiodisponibilitatea oralăorală lala majoritateamajoritatea speciilorspeciilor dede animaleanimale
variazăvariază dede lala 3131%% lala pisici,pisici, lala pestepeste 4646%% lala câine,câine, pânăpână lala
pestepeste 8585%% lala șoarecișoareci
--NaturaNatura lipofilicălipofilică aa terbinafineiterbinafinei determinădetermină concentrațiiconcentrații marimari înîn
țesuturi,țesuturi, cumcum arar fifi stratulstratul cornoscornos alal pieliipielii șiși dermderm.. EsteEste
excretatăexcretată înîn sebumsebum atingândatingând concentrațiiconcentrații marimari înîn foliculiifoliculii
piloși,piloși, pielepiele șiși unghiiunghii..
--TerbinafinăTerbinafină prezintăprezintă unun spectruspectru larglarg dede acțiune,acțiune, acționezazăacționezază
fungicidfungicid asupraasupra TrichophytonTrichophyton sppspp..,, MicrosporumMicrosporum sppspp.. șiși aa
unorunor speciispecii dede AspergillusAspergillus..unorunor speciispecii dede AspergillusAspergillus..
--DeDe asemenea,asemenea, esteeste fungicidfungicid sausau fungistaticfungistatic împotrivaîmpotriva
BlastomycesBlastomyces dermatitidisdermatitidis,, CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans,,
SporothrixSporothrix schenckiischenckii,, HistoplasmaHistoplasma capsulatumcapsulatum,, CandidaCandida sppspp..
șiși MalasseziaMalassezia sppspp..
--TerbinafinaTerbinafina acționeazăacționează prinprin inhibareainhibarea 22,,33--squalensqualen--
epoxidazeiepoxidazei dindin membranamembrana celuleicelulei fungicefungice intervenindintervenind astfelastfel
înîn primaprima parteparte aa sintezeisintezei dede ergosterol,ergosterol, carecare esteeste
componentacomponenta esențialăesențială aa membraneimembranei celularecelulare fungicefungice,, avândavând
caca rezultatrezultat distrugereadistrugerea celuleicelulei dindin cauzacauza deficituluideficitului dede
ergosterolergosterol
--ProduseProduse LamisilLamisil comprimatecomprimate cucu 250250 mgmg terbinafinăterbinafină șiși
LamisilLamisil cremăcremă cucu 11 %% terbinafinăterbinafină



•• EchinocandineleEchinocandinele

--EchinocandineleEchinocandinele au au fostfost descrisedescrise pentrupentru prima prima 
datdatăă înîn aniianii ’70 ’70 șiși sunt sunt compușicompuși care care vizeazăvizează
pereteleperetele celuleicelulei fungicefungice prinprin inhibareainhibarea selectivăselectivă
a a sintezeisintezei de betade beta--1,31,3--glucan glucan 
--Clasă Clasă restrânsărestrânsă din din punctpunct de de vederevedere al al 
spectruluispectrului de de activitateactivitate, , esteeste eficientăeficientă împotrivaîmpotriva
majoritățiimajorității speciilorspeciilor de de CandidaCandida șiși Aspergillus Aspergillus 
sppsppsppspp

--Din Din aceastăaceastă clasăclasă fac fac parteparte caspofunginacaspofungina, , 
micafunginamicafungina șiși anidulafunginaanidulafungina
--CCaspofunginaaspofungina se se leagăleagă înîn proporţieproporţie mare de mare de 
albuminăalbumină (97%). (97%). EliminareaEliminarea caspofungineicaspofunginei din din 
plasmăplasmă esteeste lentălentă, cu un clearance de 10, cu un clearance de 10-- 12 12 
ml/min. ml/min. 
--DatorităDatorită structuriistructurii sale, sale, aceastaaceasta nu nu esteeste
absorbităabsorbită oral, oral, fiindfiind disponibilădisponibilă doardoar sub sub formăformă
injectabilăinjectabilă



•• AntimetabolițiiAntimetaboliții

--Flucitozina Flucitozina esteeste un agent un agent antifungicantifungic sinteticsintetic, , derivatderivat fluoruratfluorurat
pirimidinicpirimidinic
--se se administreazăadministrează pe pe calecale oralăorală
--absobțieabsobție rapidărapidă șiși completăcompletă din din tractultractul gastrointestinalgastrointestinal
--ddisponibilitateaisponibilitatea flucitozineiflucitozinei poatepoate fi fi influențatăinfluențată de de prezențaprezența
boluluibolului alimentaralimentar, rata de , rata de absorbțieabsorbție a a acesteiaacesteia se reduce se reduce 
corespunzătorcorespunzător cu cu cantitateacantitatea de de alimentealimente ingeratăingerată. . 

Medicament Doză 

(mg/kg)

Interval 

(ore)

Specie

Flucitozina 25-50 6-8 Pisică

corespunzătorcorespunzător cu cu cantitateacantitatea de de alimentealimente ingeratăingerată. . 
--ppentruentru efectulefectul antifungicantifungic, , flucitozinaflucitozina trebuietrebuie săsă pătrundăpătrundă înîn
celulacelula fungicăfungică cu cu ajutorulajutorul citozincitozin--permeazeipermeazei șiși săsă fie fie apoiapoi
transformatătransformată înîn forma forma activăactivă, 5, 5--fluorouracil (5fluorouracil (5--FU), de FU), de cătrecătre o o 
enzimaenzima citozincitozin--dezaminazădezaminază.,., apoiapoi 55--FU FU esteeste convertitconvertit fie fie înîn 55--
fluorouridintrifosfat, care fluorouridintrifosfat, care poatepoate fi fi încorporatîncorporat înîn ARN ARN fungicfungic
ceeaceea cece perturbăperturbă sintezasinteza proteinelorproteinelor, fie , fie esteeste transformattransformat înîn
fluorodeoximonofosfatfluorodeoximonofosfat, inhibitor , inhibitor puternicputernic al al timidilattimidilat--sintetazeisintetazei
care care inhibăinhibă sintezasinteza ADNADN--uluiului fungicfungic
-- are un are un spectruspectru de de activitateactivitate antifunicăantifunică îngustîngust, , fiindfiind activăactivă
împotrivaîmpotriva CryptoccocusCryptoccocus neoformansneoformans, , Candida albicansCandida albicans șiși
Cladosporium sppCladosporium spp. . 



GRUPE DE SUBSTANȚE ANTIFUNGICEGRUPE DE SUBSTANȚE ANTIFUNGICE
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•• ImidazoliceleImidazolicele

Enilconazolul (Imaverol) Clotrimazolul (Canesten) Miconazolul (Surolan)

-Activitatea antimicotică se 
manifestă față de M. canis, M. 
gypseum, Trichophyton 
mentagrophytes, T. verrucosum, 
Malassezia pachydermatis

-Clotrimazolul este limitat la 
utilizarea topică, deoarece după 
administrarea orală metabolismul
produce concentrații nedetectabile
ale medicamentului în plasma

-Miconazolul nitrat se recomandă
în tratamentul dermatofitozelor
produse de Epidermophyton 
floccosum, Microsporum canis, 
Trichophyton mentagrophytes, T. Malassezia pachydermatis

-Este utilizat ca antimicotic topic, 
doză de 4 mg/kg, în dermatofitozele
ce afectează bovinele, cabalinele și
câinii. 

-Produsul comercial se numește
Imaverol fiind o soluție de 10%
enilconazol pentru uz topic 

ale medicamentului în plasma

-Clotrimazolului prezintă un spectru
larg cu activitate 
fungistatică/fungicidă dermatofiților: 
Trichophyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes, 
Epidermophyton floccosum, 
Microsporum canis, dar și asupra 
Candida spp., Aspergillus spp., 
Coccidioides immitis și
Cryptococcus neoformans

-disponbile preparate sub formă de 
cremă, ce conțin clotrimazol 1%
(Canesten)

Trichophyton mentagrophytes, T. 
rubrum, precum și a altor micoze
produse de fungi filamentoși
(Sporothrix schenckii, Aspergillus 
fumigatus, Mucor spp., 
Cladosporium carrionii), levuri
(Candida albicans, Malassezia spp.), 
fungi dimorfici (Histoplasma 
capsulatum, Blastomyces 
dermatitidis, Coccidiodes immitis, 
Paracoccidioides brasiliensis,)
- miconazolul este utilizat în special 
topic, fiind indicat în tratamentul
dermatofitozelor, dar și în otitele
micotice sau mixte la carnivore
-Produse: Miconazon nitrat 1% 
loțiune sau spray, Surolan



•• Antifungicele polieniceAntifungicele polienice

Natamicina Nistatinul

-antibiotic polienic ciclic produs de tulpini de 
Streptomyces natalensis care acționează asupra 
membranei celulei fungice, în mod similar cu 
amfotericina B

-este un antibiotic polienic produs de 
Streptomyces noursei, descoperit la începutul 
anilor ‘50 
limitat la activitatea topică, deoarece sistemic amfotericina B

-Natamicina este eficientă împotriva C. 
albicans, A. niger, Trichophyton spp., 
Epidermophyton floccosum, Microsporum 
spp., Acremonium spp.., Fusarium spp. și 
Pseudallescheria boydii 

-produs comercial utilizat este Mycophyt pulbere
cu 100 mg natamicin/g, în fl.x 2 și 10 g produs
de Intervet

limitat la activitatea topică, deoarece sistemic 
produce toxicitate
-administrat pe cale orală nistatinul nu se 
absoabe decât în cantități neglijabile iar pe cale
parenterală este toxic.
-poate fi administrat oral pentru terapia topică, în 
caz de candidoză orală sau intestinală
-prezintă un spectru de activitate larg, fiind
activ asupra Candida spp. cu localizare la 
nivelul mucoaselor, A. fumigatus, C. 
neoformans, T. beigelii
-nistatin sub formă de suspensie orală cu 100 
000 unități/ml în fl.x 5, 60, 473 și 480 ml, nistatin
pulbere, comprimate sau unguente



•• Vă mulțumesc pentru atenție!Vă mulțumesc pentru atenție!

Prof. Dr. Romeo T. CristinaProf. Dr. Romeo T. Cristina


