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Rezistența la 
antimicrobiene si antimicrobiene si 

utilizarea prudentă 
a antimicrobienelor

în medicina 
veterinară



� Rezistența la antimicrobiene (RAM) reprezintă o problemă
majoră, cu implicaţii largi, fiind considerată un fenomen cu risc
zoonotic.

� Într-o lume unde nevoia de proteină de origine animală a
crescut imens datorită creşterii logaritmice a populaţiei, în mod
logic şi industria creşterii animalelor de rentă a beneficiat de uzul
masiv al antibioticelor.



� Practicile de producție la animale au evoluat de-a lungul� Practicile de producție la animale au evoluat de-a lungul
anilor pentru a satisface această nevoie de proteine
alimentare ale populației.

� Astfel, fermele au devenit complexe foarte mari și au
folosit intensiv practicile moderne de producție pentru a
împinge ratele de creștere a animalelor de rentă către
nivelul lor maxim.



A. A. Modalități 
de instalare a 
rezistenței la 

antimicrobiene



Introducere

� Antimicrobienele au revoluționat practica medicală,
astfel afecțiuni care în trecut erau mortale au devenit
obișnuite și pot fi tratate în scurt timp.

� Acest avantaj, în prezent este supus riscului în special
din cauza utilizării excesive sau inadecvate a
antimicrobienelor, ceea ce a dus la creșterea cazurilor de
apariție și de răspândire a bacteriilor multirezistente



� Germenii rezistenți sunt sau devin „indiferenți”
(„toleranți”) la antibiotice, ei sustrăgandu-se prin variate
modalități efectului antibacterian scontat, după

După HEINEMMANN (1999), agenții
antimicrobieni se apropie de sfarsitul
eficienței lor!

modalități efectului antibacterian scontat, după
administrarea de doze uzuale, netoxice.

� Expunere la un antibiotic = bacteria este selectată
pentru rezistență = supravieuirea celor mai rezistente
tulpini (FEDESA, 2000).

� Desi s-a prevăzut evoluția rezistenței față de aceste
medicamente, nu au fost intuite mecanismele prin
care genele care conferă rezistență se vor răspândi.



� RAM este o consecință a evoluției, a selecției naturale și
mutației genetice, această mutație fiind ulterior transmisă
conferind rezistență.

� Rezistența a devenit o problemă globală, principalele
elemente obiective care au stimulat RAM fiind:

• modificările sistemelor de producție animală urmarea• modificările sistemelor de producție animală urmarea
cererii crescute pentru alimente

• schimbarea tendințelor în comerțul cu animale

• creșterea circulației animalelor și produselor animale

• lipsa de inițiativă și coerență la nivel mondial



� De asemenea relele practici și gestionarea incorectă
au exacerbat situația existentă azi (WHO, 2002).

� În ultimele decade, rezistența la produsele
antiinfecțioase, antibiotice și antimicotice, a ocupat
poziții dominante în preocupările legate de sănătatea
publică din agenda Europeană.

� Antibiorezistenţa a fost semnalată la câţiva ani, după ce,� Antibiorezistenţa a fost semnalată la câţiva ani, după ce,
începând cu anii 50, antibioticele au început să fie utilizate
în profilaxia şi terapia bolilor infecţioase la animalele de
fermă.

� Acest fenomen s-a amplificat progresiv, ca urmare a
utilizării (prima dată a tetraciclinelor, dar nu numai), ca
promotori de creştere la păsări şi suine.



� Un fapt esențial este că, animalele pot servi drept
mediatori, rezervoare și diseminatori de tulpini
bacteriene rezistente și/sau ale genelor antibiorezistenței

� Utilizarea imprudentă a antimicrobienelor la animale
alături de relele practici poate duce finalmente la:

Creșterea morbidității și mortalității

� Eficacitatea redusă a antibioticelor duce la creșterea
costurilor de asistență medicală și a crescut mult
potențialul pentru transportul și diseminarea agenților
patogeni cu apariția facilitată de patogeni ai rezistenței



� Răspândirea şi transmiterea
genelor rezistenței este
încrucişată și a fost deja
demonstrată ca fiind posibilă
între:

• oameni - animale
• animale – oameni
• animale – mediu

� În acest sens este esențial să se
rețină că:rețină că:

în respectul One Health, un
tratament antimicrobian veterinar
durabil trebuie să fie legat de
problemele de sănătate publică și

nu de cele de sănătate animală!





Mecanisme + Urmări



� Utilizarea iresponsabilă a antibioticelor la animalele de
fermă, a dezvoltat rezistența la animale sau la persoane
care consumă carne și subproduse.care consumă carne și subproduse.

� Antibiorezistența a apărut mai ales prin folosirea
antibioticelor ca biostimulatori, în conservarea
alimentelor de natura animală sau cel mai des prin
administrarea antibioticelor nerațional, fără rețetă și
antibiogramă!



Riscuri: infecțiile sau rănile simple, precum și diferite
proceduri medicale de rutină se bazează pe tratamentul cu
antibiotice

Cancer
Antibioticele sunt crucialeAntibioticele sunt cruciale

în chimioterapie și
infecțiile asociate

Proceduri 
chirurgicale 
risc crescut

Scade 
speranța de 

viață

Bolile infecțioase 
pericole semnificative



Condițiile care determină apariția rezistenței la
antibiotice:
Prin selecție, genomul bacterian a devenit de aprox.1000
de ori mai mic decat genomul animal / uman !

Acest fapt e datorat: „raționalizării genomului”.

Între bacterii există concurență acerbă pentru resurse.Între bacterii există concurență acerbă pentru resurse.
Pentru a se menține si reproduce, genomul bacterian are
nevoie de: energie + resurse
Un genom mare, necesită mai multă energie pentru a fi
păstrat în funcțiune si duplicare



Cel mai adesea, acest proces de selecție este exacerbat de 
factorii umani:
• utilizarea inadecvată a medicamentelor în med. umană și vet.
• condițiile de igienă deficitară
• practicile medicale curente greșite
• erorile în cadrul lanțului alimentar





� Tehnicile de screening genomic, nu au reușit încă să livreze� Tehnicile de screening genomic, nu au reușit încă să livreze
promisiunea lor de “revoluție” în descoperirea de noi
antibiotice!

� Acest lucru a condus în timp la apariția de “superbugs” =
adică bacterii rezistente la majoritatea antibioticelor utilizate.

� Exemple clasice:
S. aureus rezistent la meticilină (MRSA)
M. tuberculosis super-rezistent la antibiotice



� Prescrierea excesivă a antibioticelor nu este singura
sursă de antibiotice care poluează mediul!

� Încă din anii 70, antibioticele puteau fi găsite în carnea
bovinelor, porcinelor și păsărilor, aceleași antibiotice
fiind identificate mai apoi în sistemele de apă municipale și
freatice sau în sol, cu urmările sale dramatice !



De exemplu:De exemplu:

Apariția rezistenței la fluoroquinolone, după infecții banale
cu Campylobacter și E. coli la oameni este clar urmarea
utilizării acestora în furajele animalelor cu transmisia
bacteriilor rezistente la om prin intermediul cărnii &
produselor animale !



Fapt !

� Cele mai multe rapoarte se referă la tendința de creștere
a utilizării substanțelor antimicrobiene folosite în dozea utilizării substanțelor antimicrobiene folosite în doze
sub-terapeutice la animalele de rentă și păsări

� Atât dovezile moleculare cât și cele epidemiologice indică
faptul că prevalența rezistenței la antibiotice printre
oameni a fost declanșată prin introducerea
enrofloxacinei în furajarea păsărilor, fapt care a
determinat FDA în 2011 să interzică utilizarea acestui
medicament la păsări



� Antibioticele administrate animalelor nu sunt complet absorbite
de către acestea!

� În funcție de antibiotic, între 30 și 90% din antibiotic poate fi� În funcție de antibiotic, între 30 și 90% din antibiotic poate fi
excretat prin urină sau fecale în stare bioactivă, chiar intacte sau
sub formă de metaboliți antibiotici, care-și pot păstra mai
departe activitatea antimicrobiană.

� Antibioticele administrate animalelor ajung adesea în sol și apă
prin deșeurile medicale și medicamentele eliminate
necorespunzător sau prin praful provenit din unitățile de creșterea
industriale.



Impactul
administrării
antibioticelor

Sursa:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/f

micb.2016.01196/full

� Microbiota intestinală distală cuprinde agenți patogeni
zoonotici și flora comensală

După administrarea orală

zoonotici și flora comensală
� Aceasta va fi expusă la fracția de medicament neabsorbit în

segmentul proximal digestiv = crește presiunea selective
locală = crește densitatea bacteriilor și deci, frecvența
genelor rezistenței!

� Bacteriile rezistente + genele rezistenței sunt eliberate în
mediu prin intermediul excreției fecale

� Aceste organisme și genele pot ajunge la om, prin mai multe
căi și, în cele din urmă, vor avea acces la microbiota TGI
uman prin calea metabolică principală = lanțul alimentar.



Impactul
administrării
antibioticelor Sursa:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/f
micb.2016.01196/full



După administrarea sistemică

� Majoritatea medicamentelor a.u.v. sunt eliminate, și ajung
în TGI, fie prin secreție biliară fie prin clearance-ul
intestinal = apar concentrații ale farmaconului capabile să
selecteze organisme rezistente = efecte negative

� În plus, impactul asupra microbiotei TGI animal al
antibioticelor nu se limitează doar la fracția aerobă - aprox.
1-2% din totalul microbiotei; (de obicei Escherichia coli și E.

faeciens - considerate bacterii santinelă) - poate, de
asemenea, genera un impact negativ asupra populației
anaerobe (care reprezintă o secvență mult mai mare)!



Impactul
administrării
antibioticelor

Sursa:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/f

micb.2016.01196/full



� Antibioticele care au fost identificate în apele de suprafață
au inclus adesea:

•macrolide,
•sulfamide,
•tetracicline,
•cloramfenicoli,
•clortetraciclina,
•sulfametazina,
•lincomicina,
•trimetoprimul,
•sulfadimetoxinul
•sulfametazina



Transmiterea rezistenței în natură



În România

� principalele cauze ce favorizează apariția fenomenelor
de rezistență la medicamente sunt:

• sub-dozarea/dozarea inadecvată a substanțelor active

• tratamentul bolilor virale la animale cu antibiotice

• administrarea la orice tratament a antibioticelor /
antiparazitarelor cu spectru larg, în timp ce
medicamentele cu spectru îngust ar fi suficiente



� La nivel continental supravegherea fenomenului este coordonată
de către European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC).Control (ECDC).

� Monitorizările se realizează de către EARSS (European
Antimicrobial Resistance Surveillance System) prin sistemul
EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance
Network), la care au aderat 28 de țări, inclusiv țara noastră,
prima monitorizare de acest fel fiind efectuată în 2009.



Interrelatiile instituționale



Studierea 
eficacităţii antibioticelor

Cele mai importante testări sunt:

a. Testele biologice

� Permit = stabilirea precisă şi sensibilă pentru antibiotice� Permit = stabilirea precisă şi sensibilă pentru antibiotice
� Metoda difuzimetrică = tehnică uzuală pentru β-

lactamine
� Limite detectabile = ordinul ng./ml. (10-9 ng/ml).
� Medii de agar însămânţate cu o tulpină bacteriană

selecţionată peste care sunt plasate diluţii diferite ale
antibioticului în testare.

� Plăcile la 37°C, după ce se face citirea, în funcţie de
zona de liză determinată de către antibioticul testat,
raportată adesea la un antibiotic standard.



b. Testele fizico-chimice
� Metodele cele mai folosite pentru testarea antibioticelor sunt:

spectrofotometria, spectrofotofluometria şi mai recent
cromatografie lichidă (HPLC).

� Aceste teste = mai puţin sensibile, comparativ cu testele
biologice = sunt tributare în mare măsură de metodele de
preparare şi purificare a probelor.

� Dintre acestea HPLC = cea mai versatilă şi cu perspective de
utilizare.
Dintre acestea HPLC = cea mai versatilă şi cu perspective de
utilizare.

c. Testele in vitro
� Este de dorit de a se determina sensibilitatea unei tulpini

izolate de la animale bolnave în ideea de a selecta conduita
terapeutică cea mai corectă



Metoda discului (DM = Disc Method)

� Mai degrabă test calitativ = se bazează pe aplicarea unor discuri
din hârtie impregnate cu antibiotic, plasate pe plăcuţe Petri
inoculate.

� Dezavantajul metodei = necesitatea izolării de culturi pure pentru� Dezavantajul metodei = necesitatea izolării de culturi pure pentru
testare = amânarea cu 24-36 h. a rezultatelor.

� În condiţii de teren timp = prea lung deci, tardiv pentru animalele
care au nevoie de tratamentul optim.

� Rezolvarea (frecvent aleasă de practicieni) = începerea
tratamentelor cu antibiotice cu spectru larg, fără a mai aştepta
rezultatele.



� Dă măsura cantitativă a unei populaţii bacteriene la un
antibiotic.

� Considerată cea mai uzuală metodă standard de analiză a
eficienţei unui antibiotic.

Concentraţia minim inhibantă
(MIC = Minimum Inhibitory Concentration)

eficienţei unui antibiotic.
� MIC = prin creşterea unor microorganisme în concentraţii

succesive de antibiotic.
� Cele mai mici concentraţii care vor opri creşterea bacteriilor vor

fi considerate MIC.
� Cifra obţinută nu va fi considerată absolută pentru că e afectată

de multe necunoscute (ex. numărul microorganismelor inoculate
la inceperea testării (care trebuie să fie în jur de 105
bacterii/ml).



Metoda tuburilor



� Utilizate concentraţii mai mari, ce mai apoi vor fi adăugate
la o nouă serie de antibiotic.

� După incubare tuburile sunt reînsămânţate în medii
potivite şi comparate cu o subcultură a tuburilor martor
dinainte de incubare, putându-se obţine trei variante:

Concentraţia bactericidă minimă
(MBC = Minimum Bactericidal Concentration)

dinainte de incubare, putându-se obţine trei variante:
� creştere similară cu tuburile martor = acţiune

bacteriostatică
� creştere disparată = acţiune bactericidă incompletă
� mediu steril (nici o creştere) = acţiune bactericidă,
� cele mai mici concentraţii care vor da acest rezultat vor fi

considerate MBC pentru antibioticul studiat, împotriva unei
anumite populaţii bacteriene.



Metoda diluțiilor seriale



� Antibioticele in vivo = activitate terapeutică la concentraţii
mult mai mici decât MIC, şi, de aceea, interpretări ca, de
exemplu, concentraţiile serice, nu pot fi luate ad literam
pentru a exprima eficacitatea unui antibiotic.

Concentraţia minimă de antibiotic
(MAC = Minimum Antibiotic Concentration)

pentru a exprima eficacitatea unui antibiotic.
� MAC = concentraţia antibioticului ce va reduce creşterea

unui organism in vitro cu un factor de 10 (ex. 1 log.).
� Valoarea MAC trebuie să fie = o pătrime sau o zecime din

valoarea MIC, fiind dependentă de antibiotic şi organism.
� Existenţa efectelor benefice la concentraţiile mici explica

de ce doze relativ mici, subterapeutice pot fi neaşteptat de
eficiente clinic.



Antibiograma

Kirby-Bauer – metoda difuzimetrică



Antifungigrama



Exemple de kituri pentru identificare și 
determinarea rezistenței la antifungice 

FungiTest

-este un kit care testează
sensibilitatea la următoarele
antifungice: amfotericina B,
ketoconazol, miconazol,ketoconazol, miconazol,
itraconazol, fluconazol şi
flucitozină.
-testul poate preciza dacă
tulpina este sensibilă,
intermediar sensibilă sau
rezistentă prin testarea
sensibilităţii la două
concentraţii diferite pentru
fiecare antifungic



Candifast și Fungifast combină identificarea și testarea rezistenței
la antifungice a principalelor levuri patogene. Testele se efectuează
în galerii a câte 20 de godeuri, gata de utilizare, care se

Candifast este un kit de identificare bazat pe teste de fermentare şi pe
determinarea prezenţei ureazei. Acest test poate identifica 8 specii de
Candida şi poate preciza dacă tulpina testată face parte din genurile
Trichosporon, Geotrichum sau Rodothorula, dar fără a putea preciza genul
sau specia. Candifast conţine şi un kit de testare a sensibilităţii.
Fungifast permite identificarea următoarelor levuri: Candida albicans, C.

guilliermondii, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. kefyr, C. krusei, C. glabrata,
C. tropicalis, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae

în galerii a câte 20 de godeuri, gata de utilizare, care se
însămânțează din același inocul.



� Etest, (cunoscut înainte ca Epsilometer
test) fabricat de bioMérieux, este un kit detest) fabricat de bioMérieux, este un kit de
diagnostic in vitro manual utilizat pentru a
determina MIC (concentrația minimă
inhibitorie) și dacă o tulpină bacteriană sau
fungică este sau nu este susceptibilă la
acțiunea unui antimicrobian specific.

� Etest - strip inert și non-poros, cu un
gradient de antimicrobian predefinit, care
acoperă un interval de concentrație
continuă, pentru determinarea valorilor MIC
a unei game largi de agenți antimicrobieni.





Metodologiile de indentificare moderne
� pentru animale şi

oameni genele
care codifică
rezistenţa la
antimicrobiene au
fost detectate prin
tehnici detehnici de
biologie
moleculară,
respectiv prin:

• Polimerase Chain
Reaction (PCR) în
mai multe variante şi
prin
• Real-time PCR



B. Răspunsul antimicrobian la 
tratamente





Rezistența la antibiotice

� Semnalată peste tot în lume.
� Compromite tratamentul bolilor infecțioase.
� Una dintre cele mai mari amenintări la adresa sănătătii� Una dintre cele mai mari amenintări la adresa sănătătii

mondiale.
� Poate afecta orice specie, indiferent de vârstă.
� Conduce la costuri medicale mari si mortalitate

crescută.



� Bacteriile posedă în permanență capacitatea de a se
adapta, de a evolua și de a dobândi rezistență la
antibiotice.antibiotice.

� Literatura de specialitate relevă mai multe moduri prin
care o bacterie poate să fie rezistența la un antibiotic.

� De exemplu cei de la National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID, 2012), prezintă foarte
sugestiv etapele și factorii generali ai instalării
rezistenței la medicamente



Instalarea rezistenței la antibiotice

este stadială cunoscând trei etape principale:

a) O mutatie genetica poate provoaca rezistență la 
medicamente.
Bacteriile se multiplica logaritmic. Câteva dintre aceste bacterii
vor evolua și vor deveni mutante. Unele dintre mutații pot
determina rezistența bacteriilor la medicamente. În prezențadetermina rezistența bacteriilor la medicamente. În prezența
medicamentelor, doar bacteriile rezistente vor putea supraviețui
sau chiar să se multiplice.



b) Modul în care transferul genelor facilitează răspândirea� b) Modul în care transferul genelor facilitează răspândirea
rezistenței.

Bacteriile se multiplica de ordinul miliardelor. Bacteriile care
posedă ADN-ul rezistenței la medicamente poate transfera o
copie a acestor gene altor bacterii. Bacteriile nonrezistente vor
primi ADN-ul nou și astfel devin și acestea rezistente la
medicamente. În prezența medicamentelor, numai bacteriile
rezistente vor supraviețui acestea se vor multiplica și vor
prospera.



� c) Diferența dintre bacteriile non-rezistente și cele 
rezistente la medicamente. rezistente la medicamente. 

Bacteriile nonrezistente se multiplica, iar odată cu
tratamentul medicamentos acestea mor, în timp ce bacteriile
rezistente la medicamente continuă să se multiplice și să se
răspândească și după instituirea tratamentului.
Energie și resurse pentru a se menține și reproduce. În
consecință, un genom mai mare, va avea nevoie de mai multă
energie pentru al păstra în funcțiune și pentru duplicarea lui în
timpul reproducerii



Mecanismul general al rezistenței



� Se cunoaște că bacteriile cresc mult mai repede și într-
un număr mult mai mare, decât majoritatea altor
organisme. Într-un singur pumn de noroi sunt mai multe
bacterii decât întreaga populație din lume.

� Populația mare de bacterii este urmată de concurența
intensă și funcționează pe principiul „cel mai adaptat va
supraviețui”.

� La bacterie ADN-ul în exces în această competiție este� La bacterie ADN-ul în exces în această competiție este
considerat „balast” fiind rapid eliminate, în cazul în care
o secvență a ADN ului nu este esențială supraviețuirii sau
nu conferă un avantaj selectiv, va fi rapid mutat și scos din
genomul de evoluție al populației bacteriene.

� Pentru ca o genă și/sau o parte din genomul bacteriilor sa
rămână funcțională pe o perioadă îndelungată, acesta
trebuie să ajute la îmbunătățirea supraviețuirii și / sau
competitivitatii bacteriilor.



� dezvoltarea și întreținerea rezistenței la antibiotice este, de
obicei, dependenta de populația bacteriană aceasta fiind
expusă frecvent dozelor non - letale de antibiotice, desigur fără
a uita că unele bacterii sunt rezistente natural la unele
antibiotice.

� În realitate, aceasta înseamnă că rezistența la antibiotice este
posibil să apară în medii în care bacteriile sunt frecvent expuse
la antibiotice.la antibiotice.

� La nivel individual, aceasta înseamnă că o persoană poate
dezvolta o infecție rezistenta la tratamentul cu antibiotice,
urmare a tratamentului de durată sau profilactic, spre deosebire
de tratamentele pe termen scurt cazul infecțiilor acute.

� Acest lucru poate înseamna și că bacteriile își pot pierde
rezistenta la antibioticele care nu au fost utilizate frecvent.



Principalele interacțiuni specifice

� Bacteriile devin rezistente la un antibiotic sau grup de antibiotice urmarea 
mai multor interacţiuni specifice:



� Inactivarea
medicamentului sau

deturnarea de la calea
metabolică

Este urmarea degradării
enzimatice a antibioticului

de către enzimele
bacteriene cum sunt

betalactamazele

Alterarea ţintei sau 
structurii 

enzimatice

Receptorul unde
acţionează de obicei

antibioticul, poate
să-şi modifice
afinitatea pt.

� Acumularea
scăzută a 
antibioticului în
celulele bacteriene
rezistente

Se petrece, de exemplu, 
în cazul celulelor 
canceroase, când betalactamazele

(penicilinazele şi
cefalosporinazele). 

Inactivări pot surveni şi la 
aminoglicozide, care pot fi 

acetilate sau fosforilate (de 
acetilaze şi fosforilaze).

afinitatea pt.
bacterie şi, astfel, 

răspunsul
receptorului

amplifica activitatea
bacteriană şi implicit 
să anuleze pe cea a 

medicamentului

canceroase, când 
acumularea 
tetraciclinei descreşte



Tipurile de rezistență
Antibiorezistența naturală (adaptarea epigenetica)
Bacteriile care se confruntă în mod constant cu niveluri sub-
inhibitorii ale unui antibiotic.

Acestea sunt concentrații care sunt prea mici pentru a ucide
populația bacteriană, dar poate dezvolta o rezistență temporară la
antibiotice. Acest tip de rezistență se numește adaptare
epigenetică, și nu produce modificări genetice care pot fiepigenetică, și nu produce modificări genetice care pot fi
permanent moștenite de generațiile ulterioare de bacterii.
Aceasta poate fi echivalată cu un atlet care își „dezvolta
musculatura” prin pregătire fizica.

Tot așa și bacteriile expuse la niveluri sub-inhibitorii ale unui
antibiotic pot mobiliza mijloace de apărare, cum ar fi pompele de
expulzare a antibioticele, enzime pentru a le descompune, sau
se pot reduce pur și simplu prin permeabilitatea peretelui
celular de a reduce expunerea lor la moleculele de antibiotice.



După cum se poate urmări în figura, antibioticele de obicei ucid
bacteriile prin blocarea sau interferarea activității enzimelor necesare
metabolismului lor propriu (poz.1). Bacteriile au „inventat” mecanismul
ply sly „adaptarea vicleana” pentru a se sustrage de la ataculply sly „adaptarea vicleana” pentru a se sustrage de la atacul
antibacterian. Astfel bacteriile vor „scuipa” afara enzimele proprii
pentru a diminua efectul antibioticului (poz.2). Apoi acestea vor
închide peretele celular pentru a preveni pătrunderea altor antibiotice
(poz.3) și vor pompa antibioticul în exterior înainte ca acesta să poată
ucide (poz.4), bacteriile mai pot modifica enzima vizată pentru a
dezactiva medicamentul (poz.5).

În acest mod bacteriile pot trece cu ușurință la cele mai utile 
instrumente proprii de supraviețuire și pt. alte invazii antibacteriene. 



Antibiorezistenţa câştigată

� Apare la toate
antibioticele, mai
rapid sau mai lent.

� Acesta reprezintă şi
motivul pentru care
unele antibiotice
descoperite,
sintetizate, extrase şi
cercetate terapeutic nu
sunt introduse în
terapeutică



a. Adaptarea genetică
(prin mutații genetice şi
selecţie)

�Numeroase surse, cel mai adesea de origine exogenă pot determina apariția
rezistenței.

�Radiațiile UV pot provoca daune și modificări permanente ale ADN-ului.
�Mutațiile genetice sunt defapt mici modificări ale codului genetic care apar

la întâmplare în timpul replicarii ADN-ului, sau ca rezultat al expunerii la
radiațiile ionizante ca factori mutageni. Multe mutații genetice se petrec înradiațiile ionizante ca factori mutageni. Multe mutații genetice se petrec în
porțiuni ale genomului care nu sunt esențiale pentru organism și care nu
se modifică în mod semnificativ în funcționarea organismul.

�Unele antibiotice sunt mai predispuse să devină mai puțin eficace ca urmare a
mutațiilor genetice în bacteriile țintă. Unele antibiotice au ca țintă enzima
bacteriana denumită ADN-giraza. Antibioticul se leagă de această enzimă,
care împiedică replicarea ADN-ului bacterian. O mutație unică la o anumită
poziție în această enzimă poate stopa efectul antibioticului și va permite
bacteriilor să devină rezistente la antibiotic.

� Din această cauză numeroase antibiotice nu sunt recomandate pe termen
lung, parțial și din cauza creșterii probabilității ca unele bacterii să devină
rezistente



b. Achiziționarea genetică

� Bacteriile pot dobândi bucăți mari de ADN de la alte bacterii,
virusuri și mediul.

� Este aproape imposibil pentru unele bacterii de a evolua la
întâmplare si de a intalni o gena sau o enzima, care oferă o
rezistență împotriva unui anumit antibiotic (cel puțin într-un interval
de timp de săptămâni, luni și ani).

� Bacteriile au mai multe moduri de a achiziționa aceste bucăți mari
de ADN care conțin de multe ori mai multe gene complete.



b. Achiziționarea genetică

� Plasmidele. Sunt piese mobile a ADN-ului (adesea
circulare) astfel bacteriile pot tranzacționa cu ușurință și si
le pot dobândi din mediul, multe bacterii au plasmide
multiple. Plasmide pot conține gene care inactivează cu un
antibiotic.antibiotic.

Bacteria capătă o plasmidă a rezistenței, adică, un fragment
de ADN care transportă gene extracromozomiale ce pot
modifica rezistența la antibiotice. Informația genetică prezentă
în plasmide reprezintă un factor important în patogenitatea și
invazivitatea bacteriilor, în viteza de apariție a unor tulpini
patogene invazive rezistente la medicamentele antimicrobiene
și în debutul simptomelor.



� Transpozonii. Sunt secțiuni de ADN care pot sări dintr-un loc in
altul în codul genetic, sau chiar la codul genetic unui alt
organism

� Bacteriofagii. Bacteriile pot infecta iar aceste virusuri pot copia
și insera in codul genetic, mai precis în genomul bacteriilor
infectante

� Conjugarea apare în cazul în care exista două bacterii care
sunt direct adiacente una față de alta, creaza o conexiune
directă împărțind AND-ul
Naked ADN-ul (liber) bacteriile înglobeaza ADN-ul liber gasit în� Naked ADN-ul (liber) bacteriile înglobeaza ADN-ul liber gasit în
mediul înconjurător. Acest ADN poate fi de la bacterii moarte,
sau o parte a unei structuri de biofilm (unele bacterii folosesc
ADN-ul ca o structură pentru a se ancora într-o suprafață).
Bacteriile pot utiliza tehnici pentru a obtine ADN-ul și care le
ajute sa devina rezistente la un anumit tip și / sau clasă de
antibiotice.



Etapele achiziționării mutațiilor



Fazele instalării rezistențelor

Transformarea apare atunci când fragmente de ADN libere,
urmarea lizei unui organism, sunt preluate de către un alt
organism. Gena rezistenței la antibiotice poate fi integrată în
cromozom sau plasmida celulei destinatarului.

Transducția este faza în care genele rezistenței la antibiotice
sunt transferate de la o bacterie la alta prin intermediul
bacteriofagilor și pot fi integrate în cromozomul celulei recipiente
fenomen cunoscut sub denumirea de lizogenie.

Conjugarea e consecința contactului direct care are loc între
două bacterii: plasmidele vor forma un pod de împerechere și
ADN-ul este schimbat, situație care poate duce la dobândirea de
gene rezistente la antibiotice de către celula destinatar.







Mecanismele rezistenței se pot împărți 
în patru mari categorii:





Scăderea 
permeabilității

� este cea mai comună formă de rezistență naturală
� În acest caz, antibioticul nu poate penetra suprafața bacteriei și

deci nu poate ajunge la nucleul celulei.deci nu poate ajunge la nucleul celulei.
� în cazul bacteriilor Gram pozitive, peretele bacterian este mai

permisiv la pătrunderea antibioticelor, dar în cazul bacteriilor Gram
negative, acesta reprezintă o barieră greu de depășit și care
variază în funcție de specia bacteriană.

� De exemplu, peretele celulei este mai permeabil în cazul speciilor de
Neisseria și Haemophylus, P. aeruginosa și a tulpinilor de Proteus

indol positive. În cazul lui Escherichia coli și a altor enterobacterii,
proteina specifica (porina) va preveni patrunderea antibioticelor
hidrofile cu o greutate moleculară de până la 650 daltoni.



� Exemple de rezistență ale bacililor Gram negativi datorită
scăderii permeabilității în cazul penicilinei G, eritromicinei, 
clindamicinei și rezistența la vancomicinăclindamicinei și rezistența la vancomicină

� Rezistența streptococilor, a lui Pseudomonas aeruginosa și a 
altor bacterii anaerobe la aminoglicozide



Modificarea / 
inactivarea antibioticelor

� este mecanismul cel mai comun al rezistenței dobândite și este
determinată în mare măsură de producția enzimelor betalactamaze

� Betalactamazele reprezintă un grup de enzime produse de bacteriile� Betalactamazele reprezintă un grup de enzime produse de bacteriile
Gram pozitive, Gram negative aerobe si anaerobe capabile să hidrolizeze
inelului beta-lactamic și astfel să inactiveze antibioticul corespunzător

� Acest mecanism specific a fost dovedit de mult a fi un factor important în
rezistența germenilor ca Staphylococcus aureus, H. influenzae, N. 
gonorrhoeae, Bacteroides fragilis și unele enterobacterii.

� Informațiile genetice pentru sinteza acestor enzime pot fi conținute într-
un cromozom sau pe o plasmidă și producția acesteia poate fi o 
caracteristică de producție constantă a bacteriilor, desi pot fi induse și în
prezența unui substrat corespunzător. 



� Betalactamazele, pe baza profilului de substrat și a
răspunsului la inhibitorii enzimatici sunt clasificate în cinci
grupe mari. În practică, cele mai importante sunt grupurile I și
III.

� Grupa I lactamazică e produsă în cantități semnificative, în
prezența antibioticelor, codificate de către genele
cromozomului și distribuite între tulpinile Enterobacteriaceae.cromozomului și distribuite între tulpinile Enterobacteriaceae.
Aceste lactamaze sunt responsabile pentru rezistența tulpinilor
Gram negative nozocomiale la cefalosporine.

� Categoria de enzime III lactamazice sunt active asupra
penicilinelor și cefalosporinelor și sunt aproape întotdeauna
codificate plasmidic, acest grup include TEM betalactamaza
prezentă în: enterobacterii, H. influenzae și N. gonorrhoeae.



� Printre bacteriile producatoare de betalactamază anaerobe
este de remarcat Bacteroides fragilis care produce o
cefalosporinază, inactivată de către acidul clavulanic.
Sulbactamul și acidul clavulanic sunt capabile de a inhiba
betalactamazele, în esență, cele mediate de plasmide atunci
când sunt combinate cu anumite antibiotice, amoxicilina,
ampicilina, ticarcilina și altele. Recent au fost identificate
tulpini bacteriene betalamazice care pot hidroliza noile
betalactamine.betalactamine.

� În acest grup sunt incluse enzimele izolate din tulpinile
plasmidice mediate de K. pneumoniae care au capacitatea
de a hidroliza cefotaxina și alte cefalosporine din a treia
generație, precum și aztreonamul și enzimele mediate de
cromozomi prezente în tulpinile de Pseudomonas
maltophia precum și în Enterobacter cloacae, Serratia
marcense, și Bacteroides fragilis capabile să hidrolizeze
imipenemul și meropenemul.



Modificările locului de acțiune pentru antibiotic
Aceste mecanisme de rezistență se referă la modificările produse
în structura sau etapele metabolismului pentru care medicamentele
își exercită acțiunea. Aceasta se va realiza fie prin creșterea
concentrației unei substanțe competitive, fie prin modificarea aconcentrației unei substanțe competitive, fie prin modificarea a
diferite structuri alternative bacteriene.

� Toleranța
Nu este considerată un mecanism clasic de rezistență în practică
putându-se comporta ca atare. Ea este atribuită selecției de mutanți
deficitari în sisteme autolitice. Probabil că dozele mari concepute
pentru a atinge niveluri mult peste CMI ale microorganismelor ar
reduce selecția acestor subpopulații atunci când e necesară
prelungirea duratei tratamentului.



Pompele de eflux



Alterare enzimatică

Clasa Activitate Factorul determinant Specii 
bacteriene

β-Lactam

(Inhibă 
sinteza 
peretelui 

-Cidă Penicillinază Staphylococcu

s aureus

Carbapenemază (KPC-1, KPC-2, KPC-3) E.coli, 

K.pneumonie

Cefalosporinază E. coli, peretelui 
celular)

Cefalosporinază 
Clasa C beta-lactamază. Această enzimă desface 
inelul beta-lactamic și dezactivează antibioticele

Clasa A beta-lactamază. Această enzimă desface 
inelul beta-lactamic și dezactivează antibioticele

Clasa D beta-lactamază. Această enzimă desface 
inelul beta-lactamic și dezactivează antibioticele

E. coli, 

Salmonella, 

Klebsiella

E. coli

E. coli



Alterare enzimatică
Clasă de 

antibiotice
Activitat

e
Factorul determinant Specii bacteriene

Aminoglycozide

Agenți care se 
leagă de 
subunitatea 
ribozomală 30s, 
inhibând sinteza 
proteică 
bacteriană, ceea 
ce duce la 

-Cidă Aminoglicozide-enzime 
modificate
N-acetiltransferază 
(Plasmide, transpozoni, 
integron)

O-fosfotransferază

S. aureus

S. marcescens, E. coli,

Acinetobacter baumannii, Klebsiella

pneumoniae, Klebsiella

oxytoca, P.

E.coli  (Kaster et al., 1983)

Streptomyces

hygroscopicus (Zalacain et al., 1986)

S. griseus (Distler et al., 1987)ce duce la 
moartea celulelor

O-nucleotidiltransferază

S. griseus (Distler et al., 1987)

S. enterica, P.

aeruginosa, E. Coli (Steiniger-White et al., 

2004)

K. pneumoniae,

Salmonella spp., E. coli, 

K. pneumoniae,

Salmonella spp.,

E. coli,

Staphylococcus

epidermidis, (Gill et al., 2005)

E. faecium,

Streptococcus suis, S. Aureus (Holden et al., 

2009)



Alterare enzimatică

Clasă de antibiotice Activitate Factorul determinant Specii bacteriene

Lincosamide
(Lincomicină) 

Acționează asupra 
unităților ribozomale 
30s și 50s, rezultând 
o inhibiție reversibilă 
a sintezei proteice (în 

general 
bacteriostatice)

-statică Streptogramina A O-
acetiltransferază
Streptogramina B hidrolază

Staphylococcus 

aureus



Alterare enzimatică

Clasă de antibiotice Activitate Factorul determinant Specii 
bacteriene

Macrolide -Statică Eritromicin esterază tip I
Eritromicin esterază tip II

E.coli

Acționează asupra 
unităților ribozomale 
30s și 50s, rezultând o 
inhibiție reversibilă a 
sintezei proteice (în 
general 
bacteriostatice)

Eritromicin esterază tip II
Aminoglicozid N-acetiltransferază, ce 
modifică aminoglicozidele prin 
acetilare 

ARN adenin N-6-metilltransferază, 
care metilează adenina la poziția 2058 
din unitate 23S ARN, conferind 
rezistență la eritromicină

S. aureus



Alterare enzimatică

Clasă de antibiotice Activitate Factorul determinant Specii 
bacteriene

Cloramfenicol

Acționează asupra 
unităților ribozomale 

Principal 
bacteriostatic,
devine –cid 
împotriva 

cloramfenicol acetiltransferază 
(CATs)

Grupul A cloramfenicol 

Salmonella 

typhimurium 

Pseudomonas 

aeruginosaunităților ribozomale 
30s și 50s, rezultând o 
inhibiție reversibilă a 
sintezei proteice (în 
general 
bacteriostatice)

împotriva 
unoragenți 
patogeni

Grupul A cloramfenicol 
acetiltransferază, care pot inactiva 
cloramfenicolul

Grupul B cloramfenicol 
acetiltransferază, care pot inactiva 
cloramfenicolul. 

Grupul A cloramfenicol 
acetiltransferază

aeruginosa

E.coli

E.coli

S. Aureus



Scăderea permeabilității

Aminoglicozide
(Kanamicină)
Fenicoli (Florfencicol)

Cidă

Fenicoli (Florfencicol)

Cefalosporine
(Prima generație)

Inhibitori ai acidului folic
(Sulfamide)

Statică

Macrolide Statică

Chinolone/Florochinolone Cidă DHFR Staphylococcus 

aureus



Pompe de eflux
Aminociclitoli, 
Aminoglicozide
(Streptomicină)

Cidă Sistem de transport al diviziunii celulelor de 
rezistență. 

Pompă de eflux cu rezistență multidrog.

E. coli

Cefalosporină
(prima generație)

Macrolide

Alterează 
subunitatea ARN 
23s, modificarea 

structurii 
medicamentului 

Statică Plasmide

Transpozoni

Sistem de transport al diviziunii celulelor de 
rezistență. 
Pompă de eflux cu rezistență multidrog.

Staphylociccus 

epidermdtis

Enterococcus 

fecalis 

Str. pyogenes

Staphylococcus 

aureusmedicamentului 
sau ribozommilor, 

eflux

Pompă de eflux cu rezistență multidrog.
Transportor principal pentru superfamilie
Pompă de eflux Macrolide-Lincosamide-
Streptogramină B.

aureus

E.coli

E.coli

S. aureus

Cloramfenicol Principal 
bacteriostatic
devine –cid 

împotriva unor
agenți patogeni

Pompă de eflux cloramfenicol E.coli

Chinolone Cidă Pompă de eflux cu rezistență multidrog. E.coli

Tetracicline Statică/Cidă Pompă de eflux tetracicline Proteus

Enterobacter

Pseudomonas

Salmonella 



Alterarea situsului de acțiune

Aminoglicozide
(alterarea subunități ARN 16s, 

modificarea structurii 

Cidă

modificarea structurii 
medicamentului)

Cefalosporină primă generație 
Alterează legăturile penicilină-

proteină

Chinolone/Fluorochinolone –
Mutații ale situsului de acțune 

(ADN girază, topoizomerază IV)

Cidă

Tetracicline – Mutații ale situsului 
de acțiune (ribozomi)

Statică/ci
dă

E. coli



Protejarea situsului de acțiune

Glicopeptide
(vancomicină) 
Situs de acțiune  
peretele celular

Cidă Staphylococcus

aureus (vanA)

Weigel et al.,

2003peretele celular 2003

Chinolone Cidă Pentapeptide care protejează
ADN giraza de inhibarea
chinolonelor

E. coli



Supraproducție

Fenicoli

(Cloramfenicol) – Modificarea sau Principal bacteriostatic,(Cloramfenicol) – Modificarea sau 
mutații ale situsului de acțiune 

(ribozomi)

Principal bacteriostatic,
devine –cid împotriva unor 

agenți patogeni





Rezistența la antifungice

� Deși prevalența rezistenței antifungice nu este la nivelurile
observate pentru unele bacterii împotriva diferitelor
antibiotice, opțiunile de tratament pentru infecțiile fungice
invazive sunt limitate.

� În mod clar, sunt necesare noi strategii de tratament pentru
a rezolva această problemă, pe lângă depășirea efectelor
toxice / efectelor adverse și a interacțiunilor medicamentoase
asociate cu antifungicele disponibile în prezent, care pot limita
eficacitatea terapiei .



� Rezistența la medicamentele antifungice poate fi intrinsecă sau
dobândită.

� Rezistența intrinsecă este o caracteristică moștenită a speciei
sau tulpinei.

� În schimb, rezistența dobândită apare când un izolat sensibil
anterior dezvoltă un fenotip rezistent, de obicei ca urmare a unuianterior dezvoltă un fenotip rezistent, de obicei ca urmare a unui
tratament prelungit cu antifungice.

� Mecanismul precis asociat cu rezistența dobândită depinde de
modul de acțiune al clasei de medicamente antifungice

� Spre deosebire de celulele bacteriene, cele fungice intacte nu
preiau cu ușurință ADN-ul exogen.



Incidența scăzută în
trecut a infecțiilor

fungice

creșterea incidenței
infecțiilor fungice a condus
la folosirea masivă a
antifungicicelor, cercetăriantifungicicelor, cercetări
masive asupra agenților
antifungici, și o creștere a
rezistenței la antifungice
după cum reiese din
creșterea numărului de
publicații începând cu anii
1960



� Arsenalul nostru limitat de antifungice este în
continuare amenințat de dezvoltarea tulpinilor de
ciuperci rezistente la multe medicamente și aparițiaciuperci rezistente la multe medicamente și apariția
agenților patogeni rezistenți intrinsec.

� Microorganismele dezvoltă mecanisme pentru a
contracara efectele fungicide sau fungistatice ale
tuturor claselor antifungice.



Mecanisme de rezistență

o Fungii se bazează pe trei mecanisme majore, și anume:

 reducerea acumulării medicamentului în celula fungică reducerea acumulării medicamentului în celula fungică

 eliminarea antifungicelor prin pompe de eflux

 scăderea afinității medicamentului pentru țintă

 modificări ale metabolismului pentru a contrabalansa
efectul medicamentului





Agent antifungic Situs de acțiune Mecanism de rezistență

Poliene
(Amfotericina B, 

Nistatin)

inhibarea biosintezei 
de ergosterol

-absența ergosterolului ( mutație la 
ERG3 sau ERG6);
-scăderea conținutului de ergosterol 
din celule;

Azoli
Imidazoli:Clotrimazol, 

Enilconazol, 
Ketoconazol, 

Miconazol
Triazoli: Fluconazol. 

Itraconazol, 
Posaconazol)

-inhibarea funcției
citocromului P450: 
14α-lanosterol 
demetilază (ERG11)
-interferarea sintezei
ergosterolului

-eflux mediat de transportori multidrog;
-scăderea afinității asupra Erg11p prin
mutații;
- creșterea ERG11;
- alterări ale biosintezei ergosterolului;

Posaconazol)
Alilamine

(Terbinafina)
Inhibarea squalene 
epoxidazei

necunoscut

5-floropirimidine 
(Flucitozina)

Sinteza de ADN și ARN

-Defect de permeabilitate a citozinei
-deficiență sau lipsă de enzime
implicate în metabolizarea flucitozinei
-dereglarea căii biosintetice a 
pirimidinei

Echinocandine
(Caspofungina)

Inhibă β-1,3 glucan
sintetază

modificarea afinității echinocandinelor
pentru sintetaza β (1,3) - glucanului



� Mecanismele moleculare ale rezistenţei primare sunt extrem de 
diverse şi specifice fiecărui agent antifungic.

� În prezent sunt acumulate numeroase date despre rezistenţa 
fungilor patogeni la acţiunea diverselor preparate medicamentoase

Unul dintre cele mai răspândite mecanisme de rezistenţă la
acţiunea preparatelor antifungice este supraexpresiaacţiunea preparatelor antifungice este supraexpresia
enzimelor implicate în biosinteza ergosterolului: enzima
lanosterol 14a-demetilaza citocrom P450-dependentă
(cunoscută ca Erg11 la levuri, de ex. la Candida albicans şi
Cryptococcus neoformans, şi ca Cyp51A la fungii miceliali, ca
de ex. Aspergillus fumigatus)



Agent antifungic Situs de acțiune Mecanism de rezistență

Azoli
Imidazoli:Clotrimazol, 

Enilconazol, Ketoconazol, 
Miconazol

Triazoli: Fluconazol. 
Itraconazol, Posaconazol

-inhibarea funcției
citocromului P450: 14α-
lanosterol demetilază
(ERG11)
-interferarea sintezei
ergosterolului

-eflux mediat de transportori
multidrog;
-scăderea afinității asupra Erg11p 
prin mutații;
- creșterea ERG11;
- alterări ale biosintezei
ergosterolului;



• Azolii se leagă cu fragmentele ferice ale zonelor de legare a
hemului şi blochează substratul natural al enzimei -
lanosterolul, perturbând astfel procesul de biosinteză.

• Mecanismele de rezistenţă la azoli care vizează membrana
celulară pot apărea prin superexpresia sau modificarea ţintei

Studiu pe susceptibilitate: Levurile din genul Malassezia sunt foarte susceptibile la itraconazol 
și posaconazol și mai puțin la fluconazol, indiferent de specie și de sursă. Toți derivații azolici, cu 
excepția fluconazolului, au prezentat o bună activitate antifungică in vitro împotriva M. furfur și M. 
pachydermatis 

posibilitatea ca M. pachydermatis să dezvolte rezistență la antifungicele din clasa azoli 
a fost adesea indicată în literatura de specialitate pe baza testelor in vitro, dar in vivo s-
au raportat doar 2 cazuri

celulară pot apărea prin superexpresia sau modificarea ţintei
preparatului, suprareglarea activităţii transportatorilor, sau
inducerea modificărilor celulare care reduc toxicitatea
medicamentului sau induc toleranţă faţă de medicament.



� Flucitozina după pătrundere în celula fungică este convertită în 5-
fluorouracil (forma metabolic activă), care inhibă replicarea ADN-ului şi
sinteza proteinelor.

5-floropirimidine 
(Flucitozina)

Sinteza de ADN 
și ARN

-deficiență sau lipsă de enzime implicate 
în metabolizarea flucitozinei
-dereglarea căii biosintetice a pirimidinei

� Mecanismele moleculare de rezistenţă la flucitozină se datorează 
mutaţiilor în enzima permeaza purin-citozinică (codificată de 
gena FCY2), care este responsabilă pentru gradul de utilizare a 
medicamentului în celulă.



Agent antifungic Situs de acțiune Mecanism de rezistență

Poliene
(Amfotericina B, 

Nistatin)

Biosinteza de 
ergosterol

-absența ergosterolului ( mutație la 
ERG3 sau ERG6);
-scăderea conținutului de ergosterol 
din celule;

� Actiune: prin legarea ergosterolului din membrana celulelor
fungice și formarea unui complex capabil să modifice
membrana celulară, cu formare de pori membranari care 
conduc la pierderi de ioni monovalenți și mai apoi la moartea
celulelor

� A fost descrisă rezistență la izolate de Candida spp., C. 
immitis și Mucor spp. 



Agent antifungic Situs de acțiune Mecanism de rezistență

Echinocandine
(Caspofungina)

Inhibă β-1,3 glucan
sintetază

modificarea afinității
echinocandinelor pentru
sintetaza β (1,3) - glucanului



Sulfamidorezistenţa

Poate fi:

�naturală

�câştigată

Rezistenţa naturală:

la bacterii şi microorganisme care pot lua acidul folic preformat din
mediu pe care nu pot să-l sintetizeze singure.

Rezistenţa câştigată:

apare mai rapid şi are durată mai lungă. Are la bază adaptarea
enzimatică a metabolismului bacterian sau a unei specii a
bacteriilor sau medieri ale factorului R.



Alterare enzimatică
Clasă de antibiotice Activitate Factorul determinant Specii 

bacteriene
Sulfamide

( Agenți care 
acționează ca 

antimetaboliți)
(Blochează 

metabolismul acidului 

-Statică dihidropteroat sintetază, care nu 
poate fi inhibată de sulfamide 

E. coli

metabolismul acidului 
folic prin inhibarea 

dihidrofolat reductază)
Trimetoprim

(Agenți care 
acționează ca 

antimetaboliți)
(Blochează 

metabolismul acidului 
folic prin inhibarea 

dihidrofolat reductază)

Statică singur
Cidă cu 
sulfamide

Grupul B R67 dihidrofolat reductază 
care nu poate fi inhibată de 
trimetoprim

E. coli



Rezistență naturală determinată 
de plasmide la sulfamide (sus) și 
trimetoprim (jos)



Utilizarea responsabilă a
antimicrobienelor: Principii generale



� Antiinfectioasele a.u.v. constituie mijloace importante în
prevenirea si tratamentul afectiunilor bacteriene, virale,
fungice si parazitare fiind esentiale pt. păstrarea sănătătii
si bunăstării animalelor

 Principalele obiective ale uzului de antiinfectioase la Principalele obiective ale uzului de antiinfectioase la
animalele de renta

� Protectia sănătătii animalelor si publice.

� Utilizarea responsabilă si optimizarea eficacitătii
fiecărui antibiotic / boli relevante, acum si în viitor.

� Instruirea permanentă a părtilor interesate: fermieri,
profesionisti ai domeniului



� Administrarea antibioticelor trebuie să fie complementară cu
bunele practici de management, multe stări de boală putând fi
evitate sau reduse la minimum prin:evitate sau reduse la minimum prin:

• utilizarea practicilor de management care reduc semnificativ
expunerea la bacteriile generatoare de boli;

• optimizarea mediului pentru animal, inclusiv o bună igienă,
nutritie si programe de vaccinare coerente.



� Sănătatea animalelor = rezultanta unei palete largi de
factori grupati în:

1. Factori legati de animal

2. Sistemul de crestere2. Sistemul de crestere

3. Management

� Acesti factori se vor evalua separat, dar si în corelatie, din
interdependenta acestora rezultând cel mai adesea
complexitatea situatiilor clinice.

� Deci, fiecare situatie poate avea specificul ei terapeutic!



Atitudinea profesională trebuie să se concentreze pe
păstrarea eficientei agentilor antimicrobieni si include:

a. Acumularea de informatii privind strategiile de prevenire, de
gestionare si de diminuare a bolilor;

b. Evaluarea capacitătii agentilor antimicrobieni de a
selectiona, la animale, microorganismele rezistente si
importanta relativa a acestei rezistente pentru sanatatea
publică si sanatatea animala;publică si sanatatea animala;

c. Respectarea recomandărilor privind utilizarea responsabilă
a agentilor antimicrobieni, în cresterea animalelor, în
conformitate cu prevederile autorizatiilor de introducere pe
piata;

d. Depozitarea corespunzatoare a antiinfectioaselor si
metodele adecvate de eliminare a produselor



Responsabilitatea medicului
veterinar este de a:

� a. efectua o examinare clinică adecvată

� b. administra / prescrie agenti antimicrobieni doar când este necesar, 
luând in considerare lista OIE a agentilor antimicrobieni importanti în MV;

� c. alege agentii antimicrobieni, pe baza experientei clinice si acolo unde
este posibil, a informatiei legate de diagnostic, furnizate de un laborator
(ex. izolarea / identificarea agentului patogen, antibiograma);

� d. asigura un protocol de tratament complet, incluzând: măsurile de 
precautie, timpi de asteptare, mai ales atunci când se prescrie extra-label 
ori off-label.



Criteriile în alegerea
agentilor antimicrobieni



Soluția integrată:

a) Controlul eficient al antibiorezistenței prin elaborarea unor
kit-uri moderne de analize microbiologice și moleculare pe
gene specifice cel mai frecvent intâlnite.

b) Realizarea unor baze de date virtuale (de tip gene bank),
pentru speciile identificate.

c) Conceperea unor formule terapeutice noi, cu eficiențăc) Conceperea unor formule terapeutice noi, cu eficiență
antimicrobiană față de o gamă largă de microorganisme.

d) Detectarea precoce a antibiorezistențelor, cu identificarea
factorilor de risc, va duce la utilizarea rațională și în
siguranță a antiinfecțioaselor la om și animale.

e) Monitorizarea constantă a fenomenului rezistenței va duce
la creșterea calității vieții, prin adaptarea la realitățile
întâlnite, în urma utilizării metodologiilor preconizate.



Vă mulțumesc pentru atenție!


