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1. Clasificare-Antibiotice (utilizate în MV)
Grupă Subgrupă Reprezentanți

Betalactamine

Peniciline de extracție
Sufix –cilină

Penicilină G (săruri: de sodiu, potasiu, esteri: procain-penicilină, benzatin-
penicilină);

Peniciline de sinteză
Sufix –cilină

Ampicilină, Amoxicilină, Oxacilină, Cloxacilină, Meticilină

Cefalosporine
Prefix Cef-

(I) Cefalotină, cefaloridină, cefapirină, cefazolină, cefalexină, cefadroxil.
(II) Cefamandol, cefoxitină, cefotiamul, cefaclor, cefuroxim, ceforanid.
(III) Ceftiofur, ceftriaxonă, cefsulodină, cefotaxima, cefoperazonă, 

cefpodoxima, cefovecincefpodoxima, cefovecin

Aminoglicozide Sufix-micină Streptomicină; Neomicină, Framicetină, Kanamicină, Gentamiciă, 
Paramomicină, Spectinomicină

Macrolide Eritromicină, Tilozină, Metaciclină, Spiramicină, Carbomicină, 
Oleandomicină, Azitromicină

Polipeptide 
ciclice

Colimicină, Polimixine, Bacitracină, Tirotricină

Quinolone Sufix-floxacină Danofloxacină, Difloxacină, Enrofloxacină, Ibafloxacină, Marbofloxacină, 
Orbifloxacină, Sarafloxacină, Ciprofloxacină

Tetracicline Sufix-ciclină Tetraciclină, Oxitetraciclină, Aureomicină, Tetramicină, Vibramicină, 
Doxiciclină

Cloramfenicol Cloramfenicol



Cefovecin

Compozitie: Tetraciclină,
eritromicinaă, neomicină,
prednisolon

Streptomicină, 
benzilpenicilină potasica

Enrofloxacina

Cefquinomă 25 mg

Compozitie
Amoxycilină trihidrat,
Acid clavulanic,
Excipient uleios

Enrofloxacina



Substanţe active: Metronidazol 10 g; 

Oxitetraciclină hidroclorică 6 g; 

Doxiciclină

Oxitetraciclină hidroclorică 6 g; 

Furazolidonă 2 g; Bismut subnitric 2 g;



1. Clasificare-Antifungice (utilizate în MV)

Clasa chimică Reprezentant

Griseofulvină 

Poliene Amfotericină B, Natamicină, Nistatină 

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

Parconazol 

Azoli:Triazoli Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol Azoli:Triazoli Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol 

Alilamine Terbinafină
Tiocarbamate Tolnaftat 

Benzimidazoli Tiabendazol 

Pirimidine Flucitozină
Echinocandine Caspofungină, Anidulafungină, Micafungină



Digluconat de clorhexidina 20 mg
Nitrat de miconazol 20 mg, 

Nistatin……………… 2,0g;
Hidrocortizon acetat…0,1g;
Neomicina sulfat……  0,5g;



Enilconazol Orbifloxacin - Mometasona furoat (monohidrat)
Posaconazol



3. Laborator

Determinarea sensibilității bacteriilor la antibiotice (antibiograma)

� Pentru această metodă se folosesc micro-tablete cu antibiotice.

� Tabelul de mai jos arată exemple ce conțin: tipul de antibiotice din micro-tablete, � Tabelul de mai jos arată exemple ce conțin: tipul de antibiotice din micro-tablete, 

cantitatea conținută și simbolurile utilizate pentru fiecare dintre ele.

Antibioticul Concentrația Simbol

Penicilinã G
Penicilin V 

Streptomicin
Chloramfenicol

Eritromicin
Neomicin

Tetraciclin
Polimixin B

10 U.I. 
10 U.I. 
10 mg 
50 mcg 
15 mcg 
30 mcg 
30 mcg 
300 mcg 

P
PV
S
C
E
N
T
Po



� Tabletele au avantajul că pot fi stocate pentru o perioadă lungă de timp (2 ani),

sunt sterile, fabricate industrial, ușor de citit cu zone de inhibare de 20-25 mm.

Procedură

� Se iau vasele Petri cu diametrul de 10-12 cm, în care se toarnă 10 ml mediu

preparat din jeleu (peptonă 2%, la un pH = 7,4). Pentru bacteriile care necesită
condiții nutriționale speciale în mediu (streptococi, pneumococi, Listeria), se

adaugă sânge și glucoză în proporții adecvate.

� Ca inocul este folosită o cultură de bulion veche de 24 de ore, diluată 1/1000, care� Ca inocul este folosită o cultură de bulion veche de 24 de ore, diluată 1/1000, care

se răspândește uniform pe suprafața mediului, excesul fiind apoi îndepărtat cu o

pipetă Pasteur.

� Plăcile se lasă să se usuce lângă becul de gaz, cu capacul deschis timp de 15

minute, apoi se așează microcomprimatele în mediu.

� Se lasă timp de 2 ore, timp necesar ca antibioticul să difuzeze în mediu, după
care este incubat timp de 18-20 de ore, la 37 °C.



� Interpretarea rezultatelor se face prin măsurarea zonei de 
inhibare produsă sub acțiunea antibioticului.

Foarte sensibil = diametrul zonei de inhibare de peste 20 mm.Foarte sensibil = diametrul zonei de inhibare de peste 20 mm.

Sensibil = diametrul zonei de inhibare între 10-20 mm.

Rezistent = diametrul zonei de inhibare sub 10 mm.



4. Tehnici farmaceutice

Prepararea picăturilor oculare cu penicilină

� Se folosește un flacon de penicilina G cristalină 200.000 U.I. și un
flacon de 10 ml soluție salină.flacon de 10 ml soluție salină.

� Conținutul flaconului este aspirat într-o seringă sterilizată prin
fierbere.

� Se introduce serul fiziologic în flaconul de penicilină prin dop, după
care acul este îndepărtat.

� Amestecul este agitat până când este dizolvat complet și soluția
astfel preparată poate fi utilizată ca soluție oculară la animale.



Pregătirea unui unguent oftalmic penicilinat
� Rp/

Penicillini crist. 200.000 U.I.
Aq. Distill. 2.0
Adipis lanae anhydrici
Paraffini liquidi aa 10.0
Vaselini albi q.s.ad 100.0
M.f. ung.
D.S. ext.

� Lanolina și uleiul de parafină se topesc împreună pe o baie de apă. 
� Se filtrează fierbinte prin hârtie de filtru într-o capsulă de porțelan. Se sterilizează apoi la

termostat timp de o oră la 160 °C.termostat timp de o oră la 160 °C.
� Penicilina se dizolvă în 2 ml de apă distilată. 
� Se adaugă imediat amestecul sterilizat de lanolină, jeleu de petrol și ulei de parafină care au 

fost aduse la termostat la 35-40 °C. 
� După preparare se pune într-un borcan de sticlă sau porțelan sterilizat anterior, și se închide cu 

un capac. 
� Nu se folosesc mijloace chimice de sterilizare, deoarece pot inactiva penicilina. 
� Din același motiv, ustensilele metalice nu sunt utilizate în preparare. 
� Unguentul cu penicilină astfel preparat este utilizat în tratamentul afecțiunilor oculare, dar poate 

fi folosit și la nivelul pielii în leziuni locale.



Spectrul de activitate al celor mai comune substanțe 
antimicrobiene

Clasă de microorganisme
Substanță Bacterii Fungi Micoplasme Rickettsii Chlamydia Protozoare

Aminoglicozide + - + - - -

Beta-lactami + - - - - -

Cloramfenicoli + - + + + -

Fluoroquinolone + - + + + -

Lincosamide + - + - - +/-

Macrolide + - + - + +/-

Oxazolidinonă + - + - - -

Pleuromutiline + - + - + -

Tetracicline + - + + + +/-

Streptogramine + - + - + +/-

Sulfonamide + - + - + +

Trimetoprim + - - - - +
Giguere, S., Prescott, J.F., Dowling, P.M., 2013, Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 5th ed., Ed. Wiley Blackwell



5. Farmacografie

Rp./ Penicillini crist. 200.000 U.I.
D.t.d. N X
S. ext , i.m. 2 x 100.000 U.I./zi, la câine

Rp./ Efitard fl.  N I
D.t.d                 N V
S. ext, inj. i.m, 1x1/zi, la porc

Rp./Tetraciclină 0.250 compr.  N XVI

Div.p.aeq                                 N XVI

DS. Int. 4 x 1/day la vacă

Rp./ Cloramfenicol 0.125 compr. N XII

Div.p.aeq. N XII

DS. Int 4x 1/day to dog
S. ext, inj. i.m, 1x1/zi, la porc

Rp./ Streptomicină sulfat  fl. 1.0 N III
D.S int. 1x1/zi, dizolvat în ceai (local)

Rp./ Asocillin ungv. 10g N III
D.S. ext., intramamar la vacă

DS. Int 4x 1/day to dog

Rp./ Reverin 100 ml fl. N I

D.S. ext inj. i.m., 20ml /zi la vacă, timp de 5 zile

Rp./ Galisan 100 compr. fl. N I

D.S. int. 1 compr. /zi, la găini, timp de 3 zile



Video

� https://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40 � https://www.youtube.com/watch?v=9fwgrQ0jKT8


