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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe care e care e care e care e care e care e care e care auauauauauauauau îîîîîîîîn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidicăn structura lor gruparea sulfonamidică: : : : : : : : 
SOSOSOSOSOSOSOSO22222222--------NHNHNHNHNHNHNHNH22222222,,,,,,,, structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a  structură asemănătoare cu cea a acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino acidului paraamino 

bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB),bezoic (APAB), precursor esenprecursor esenprecursor esenprecursor esenprecursor esenprecursor esenprecursor esenprecursor esenŃŃŃŃŃŃŃŃial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.ial al vitaminelor B.

Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: Clasificarea: 
antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante antimicrobiene, diuretice, hipoglicemiante şşşşşşşşiiiiiiii antitiroidieneantitiroidieneantitiroidieneantitiroidieneantitiroidieneantitiroidieneantitiroidieneantitiroidiene

îîîîîîîîn prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, n prezent se cunosc, trei tipuritrei tipuritrei tipuritrei tipuritrei tipuritrei tipuritrei tipuritrei tipuri de derivade derivade derivade derivade derivade derivade derivade derivaŃŃŃŃŃŃŃŃi care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la i care pleacă de la 
paraparaparaparaparaparaparapara--------aminobenzenaminobenzenaminobenzenaminobenzenaminobenzenaminobenzenaminobenzenaminobenzen sulfonamidăsulfonamidăsulfonamidăsulfonamidăsulfonamidăsulfonamidăsulfonamidăsulfonamidă: : : : : : : : 

••substituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituiŃŃŃŃŃŃŃŃi la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funcŃŃŃŃŃŃŃŃia N1 ia N1 ia N1 ia N1 ia N1 ia N1 ia N1 ia N1 

••substituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituisubstituiŃŃŃŃŃŃŃŃi la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funcŃŃŃŃŃŃŃŃia N4 ia N4 ia N4 ia N4 ia N4 ia N4 ia N4 ia N4 şşşşşşşşi i i i i i i i 

••dublu substituidublu substituidublu substituidublu substituidublu substituidublu substituidublu substituidublu substituiŃŃŃŃŃŃŃŃi la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funci la funcŃŃŃŃŃŃŃŃiile N1 iile N1 iile N1 iile N1 iile N1 iile N1 iile N1 iile N1 şşşşşşşşi N4.i N4.i N4.i N4.i N4.i N4.i N4.i N4.
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-- cei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importanŃŃŃŃŃŃŃŃi sunt cei i sunt cei i sunt cei i sunt cei i sunt cei i sunt cei i sunt cei i sunt cei dindindindindindindindin primul tip. primul tip. primul tip. primul tip. primul tip. primul tip. primul tip. primul tip. 

-- există   există   există   există   există   există   există   există  şşşşşşşşi ali ali ali ali ali ali ali alŃŃŃŃŃŃŃŃi compui compui compui compui compui compui compui compuşşşşşşşşi considerai considerai considerai considerai considerai considerai considerai consideraŃŃŃŃŃŃŃŃi sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: i sulfamide: 

-- homosulfamidahomosulfamidahomosulfamidahomosulfamidahomosulfamidahomosulfamidahomosulfamidahomosulfamida ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă  ce are interpusă îîîîîîîîntre funcntre funcntre funcntre funcntre funcntre funcntre funcntre funcŃŃŃŃŃŃŃŃia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică şşşşşşşşi i i i i i i i 
nucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcnucleul benzenic funcŃŃŃŃŃŃŃŃia metilen; ia metilen; ia metilen; ia metilen; ia metilen; ia metilen; ia metilen; ia metilen; 

-- sulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonele, ce ac, ce ac, ce ac, ce ac, ce ac, ce ac, ce ac, ce acŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra bacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansenbacilului Hansen

(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)(germenul leprei la om)
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SolubilitateaSolubilitateaSolubilitateaSolubilitatea
---- influeninflueninflueninfluenŃŃŃŃează eficacitatea ează eficacitatea ează eficacitatea ează eficacitatea = conc. = conc. = conc. = conc. îîîîn n n n ŃŃŃŃesuturi e guvernată de esuturi e guvernată de esuturi e guvernată de esuturi e guvernată de 
rata absorbrata absorbrata absorbrata absorbŃŃŃŃieiieiieiiei la locul administrării  la locul administrării  la locul administrării  la locul administrării şşşşi de conc. lor i de conc. lor i de conc. lor i de conc. lor îîîîn n n n 
compartimentele organismului.compartimentele organismului.compartimentele organismului.compartimentele organismului.

Rata absorbRata absorbRata absorbRata absorbŃŃŃŃiei este proporiei este proporiei este proporiei este proporŃŃŃŃională cu ională cu ională cu ională cu hidrofiliahidrofiliahidrofiliahidrofilia lorlorlorlor

ProprietăProprietăProprietăProprietăŃŃŃŃi chimicei chimicei chimicei chimice
---- derivaderivaderivaderivaŃŃŃŃi de i de i de i de paraparaparapara----aminobenzen sulfonamidăaminobenzen sulfonamidăaminobenzen sulfonamidăaminobenzen sulfonamidă sunt pulberi  sunt pulberi  sunt pulberi  sunt pulberi 
cristaline albe, cristaline albe, cristaline albe, cristaline albe, fără mirosfără mirosfără mirosfără miros, g, g, g, gust amăruiust amăruiust amăruiust amărui, insolubile , insolubile , insolubile , insolubile îîîîn apăn apăn apăn apă, , , , 
acizi minerali acizi minerali acizi minerali acizi minerali 

Solubilizarea se face la Solubilizarea se face la Solubilizarea se face la Solubilizarea se face la pHpHpHpH----uri extremeuri extremeuri extremeuri extreme



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

Identificare:Identificare:Identificare:Identificare:Identificare:Identificare:Identificare:Identificare:

Metode calitative Metode calitative Metode calitative Metode calitative Metode calitative Metode calitative Metode calitative Metode calitative 

-------- metoda metoda metoda metoda metoda metoda metoda metoda OsadchenkoOsadchenkoOsadchenkoOsadchenkoOsadchenkoOsadchenkoOsadchenkoOsadchenko îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa de HCl a de HCl a de HCl a de HCl a de HCl a de HCl a de HCl a de HCl şşşşşşşşi ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)i ligninei (celulozei)

Prezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercialăPrezentare comercială: : : : : : : : 

pulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, solupulberi, comprimate, soluŃŃŃŃŃŃŃŃii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluii injectabile, soluŃŃŃŃŃŃŃŃii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluii buvabile, soluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri externe (colire), unguente, bujiuri şşşşşşşşi comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. i comprimate intrauterine. 

Mai existăMai existăMai existăMai existăMai existăMai existăMai existăMai există:::::::: paste orale paste orale paste orale paste orale paste orale paste orale paste orale paste orale şşşşşşşşi boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.i boluri pt. cabaline.
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AbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi difuziunei difuziunei difuziunei difuziunei difuziunei difuziunei difuziunei difuziune

Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:Sulfamidele vechi:
doar doar doar doar doar doar doar doar p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. (rata absorb(rata absorb(rata absorb(rata absorb(rata absorb(rata absorb(rata absorb(rata absorbŃŃŃŃŃŃŃŃiei e proporiei e proporiei e proporiei e proporiei e proporiei e proporiei e proporiei e proporŃŃŃŃŃŃŃŃională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitateaională cu solubilitatea), ), ), ), ), ), ), ), 
sau pe sau pe sau pe sau pe sau pe sau pe sau pe sau pe cale topicăcale topicăcale topicăcale topicăcale topicăcale topicăcale topicăcale topică

AbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:        
variabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu speciavariabilă cu specia, t, t, t, t, t, t, t, tributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine ributară gradului de plenitudine 
intestinal:intestinal:intestinal:intestinal:intestinal:intestinal:intestinal:intestinal:
-------- câinii câinii câinii câinii câinii câinii câinii câinii şşşşşşşşi pisicilei pisicilei pisicilei pisicilei pisicilei pisicilei pisicilei pisicile absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, absorb rapid, aproape complet, 
-------- la vaci,la vaci,la vaci,la vaci,la vaci,la vaci,la vaci,la vaci, rata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbŃŃŃŃŃŃŃŃiei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă iei mult mai lungă (se (se (se (se (se (se (se (se recomandă recomandă recomandă recomandă recomandă recomandă recomandă recomandă 
administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea îîîîîîîîn lapte căldun lapte căldun lapte căldun lapte căldun lapte căldun lapte căldun lapte căldun lapte călduŃŃŃŃŃŃŃŃ pt. a pt. a pt. a pt. a pt. a pt. a pt. a pt. a îîîîîîîînchide gutieranchide gutieranchide gutieranchide gutieranchide gutieranchide gutieranchide gutieranchide gutiera        
esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană şşşşşşşşi a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct i a favoriza pasajul direct îîîîîîîîn cheagn cheagn cheagn cheagn cheagn cheagn cheagn cheag..
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Sărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodiceSărurile monosodice: : : : : : : : strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.strict i.v.
ExcepExcepExcepExcepExcepExcepExcepExcepŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică  sulfadimidina sodică şşşşşşşşi sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, i sulfadimetoxinul sodic, 
care se pot administracare se pot administracare se pot administracare se pot administracare se pot administracare se pot administracare se pot administracare se pot administra profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).profund i.m.).

Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:Difuziunea sulfamidei:
-------- îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi şşşşşşşşi organe este i organe este i organe este i organe este i organe este i organe este i organe este i organe este foarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bună (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb (cele care se absorb 
uuuuuuuuşşşşşşşşor au acor au acor au acor au acor au acor au acor au acor au acŃŃŃŃŃŃŃŃiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generală). ). ). ). ). ). ). ). 

Difuzează Difuzează Difuzează Difuzează Difuzează Difuzează Difuzează Difuzează îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n:
ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi şşşşşşşşi organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, i organe, inclusiv prin bariere, îîîîîîîîn circulan circulan circulan circulan circulan circulan circulan circulaŃŃŃŃŃŃŃŃia fetală ia fetală ia fetală ia fetală ia fetală ia fetală ia fetală ia fetală 
ating până ating până ating până ating până ating până ating până ating până ating până 50%50%50%50%50%50%50%50% din concentradin concentradin concentradin concentradin concentradin concentradin concentradin concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternăia terapeutică maternă........
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Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune Coeficient de difuziune îîîîîîîîn pulmoni n pulmoni n pulmoni n pulmoni n pulmoni n pulmoni n pulmoni n pulmoni foarte importantfoarte importantfoarte importantfoarte importantfoarte importantfoarte importantfoarte importantfoarte important, ca , ca , ca , ca , ca , ca , ca , ca şşşşşşşşi cel i cel i cel i cel i cel i cel i cel i cel 
de difuziune de difuziune de difuziune de difuziune de difuziune de difuziune de difuziune de difuziune îîîîîîîîn organe, n organe, n organe, n organe, n organe, n organe, n organe, n organe, îîîîîîîîn care infecn care infecn care infecn care infecn care infecn care infecn care infecn care infecŃŃŃŃŃŃŃŃia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu ia se localizează cu 
precădereprecădereprecădereprecădereprecădereprecădereprecădereprecădere........

Pătrund Pătrund Pătrund Pătrund Pătrund Pătrund Pătrund Pătrund îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n:

elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, elementele figurate, seroase, lichid sinovial, transudate, 
exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice exsudate, cu efecte benefice îîîîîîîîn terapie n terapie n terapie n terapie n terapie n terapie n terapie n terapie (condi(condi(condi(condi(condi(condi(condi(condiŃŃŃŃŃŃŃŃia: ia: ia: ia: ia: ia: ia: ia: să nu să nu să nu să nu să nu să nu să nu să nu 
existe puroi).existe puroi).existe puroi).existe puroi).existe puroi).existe puroi).existe puroi).existe puroi).

Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine Difuzează bine îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: LCRLCRLCRLCRLCRLCRLCRLCR traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. traversând bariera HE. 

ConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraŃŃŃŃŃŃŃŃii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: rinichirinichirinichirinichirinichirinichirinichirinichi şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficat

ÎÎÎÎÎÎÎÎn aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează n aceste organe se realizează concentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelorconcentrarea sulfamidelor        
depădepădepădepădepădepădepădepăşşşşşşşşind concentraind concentraind concentraind concentraind concentraind concentraind concentraind concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substaniile sanguine ale substanŃŃŃŃŃŃŃŃei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.
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Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate Sulfamidele administrate 

Pe cale oralăPe cale oralăPe cale oralăPe cale oralăPe cale oralăPe cale oralăPe cale oralăPe cale orală::::::::
se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.se absorb bine.
Pe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenteralăPe cale parenterală::::::::
absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia este ia este ia este ia este ia este ia este ia este ia este îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosităie de calea folosită, cea , cea , cea , cea , cea , cea , cea , cea i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă  fiind rapidă 
şşşşşşşşi realizând concentrai realizând concentrai realizând concentrai realizând concentrai realizând concentrai realizând concentrai realizând concentrai realizând concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. ii maxime imediate. 
Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:Pe calea seroaselor:
absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie bunăie bunăie bunăie bunăie bunăie bunăie bunăie bună, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii sanguine ii sanguine ii sanguine ii sanguine ii sanguine ii sanguine ii sanguine ii sanguine îîîîîîîînalte.nalte.nalte.nalte.nalte.nalte.nalte.nalte.
Pe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectalăPe cale rectală: : : : : : : : 
dă absorbdă absorbdă absorbdă absorbdă absorbdă absorbdă absorbdă absorbŃŃŃŃŃŃŃŃii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme ii neuniforme şşşşşşşşi este pui este pui este pui este pui este pui este pui este pui este puŃŃŃŃŃŃŃŃin folositoare in folositoare in folositoare in folositoare in folositoare in folositoare in folositoare in folositoare îîîîîîîîn medicina n medicina n medicina n medicina n medicina n medicina n medicina n medicina 
veterinară veterinară veterinară veterinară veterinară veterinară veterinară veterinară 
Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:Pe cale i.m.:
doar unele soludoar unele soludoar unele soludoar unele soludoar unele soludoar unele soludoar unele soludoar unele soluŃŃŃŃŃŃŃŃii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.ii uleioase.
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ÎÎÎÎÎÎÎÎn sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge, sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice sulfamidele cuplează cu proteinele plasmatice. . . . . . . . 
Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se Din acest punct de vedere se îîîîîîîîmpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n:
sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: sulfamide clasice: 
-------- procent redusprocent redusprocent redusprocent redusprocent redusprocent redusprocent redusprocent redus de cuplare de cuplare de cuplare de cuplare de cuplare de cuplare de cuplare de cuplare şşşşşşşşi durată de aci durată de aci durată de aci durată de aci durată de aci durată de aci durată de aci durată de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune îîîîîîîîn n n n n n n n 
organism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtăorganism mai scurtă
sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: sulfamide retard: 
-------- cuplează masivcuplează masivcuplează masivcuplează masivcuplează masivcuplează masivcuplează masivcuplează masiv cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice şşşşşşşşi aci aci aci aci aci aci aci acŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează 
timp timp timp timp timp timp timp timp îîîîîîîîndelungat ndelungat ndelungat ndelungat ndelungat ndelungat ndelungat ndelungat îîîîîîîîn organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism,n organism, eliberându eliberându eliberându eliberându eliberându eliberându eliberându eliberându--------se sub formă se sub formă se sub formă se sub formă se sub formă se sub formă se sub formă se sub formă 
liberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sângeliberă prin sânge........
ConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraConcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile îîîîîîîîn sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim n sânge trebuie să asigure un nivel minim 
inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata inhibant asupra bacteriilor sau germenilor pe toată durata 
tratamentului. tratamentului. tratamentului. tratamentului. tratamentului. tratamentului. tratamentului. tratamentului. 
C.M.I:C.M.I:C.M.I:C.M.I:C.M.I:C.M.I:C.M.I:C.M.I: 3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 mg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidăg sulfamidă/100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge./100 ml sânge.
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MetabolizareMetabolizareMetabolizareMetabolizareMetabolizareMetabolizareMetabolizareMetabolizare

Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează îîîîîîîîn ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin n ficat, prin biotransformarebiotransformarebiotransformarebiotransformarebiotransformarebiotransformarebiotransformarebiotransformare, , , , , , , , sau sau sau sau sau sau sau sau conjugareconjugareconjugareconjugareconjugareconjugareconjugareconjugare........

Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este Un mecanism important este acetilareaacetilareaacetilareaacetilareaacetilareaacetilareaacetilareaacetilarea sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la sulfamidelor la 
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ia aminică ((((((((îîîîîîîîntâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasicentâlnită la sulfamidele clasice).).).).).).).).

Acetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcAcetilarea la funcŃŃŃŃŃŃŃŃia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are ia aminică a sulfamidelor are dezavantajuldezavantajuldezavantajuldezavantajuldezavantajuldezavantajuldezavantajuldezavantajul

că că că că că că că că îîîîîîîîn urină metabolin urină metabolin urină metabolin urină metabolin urină metabolin urină metabolin urină metabolin urină metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃii precipităii precipităii precipităii precipităii precipităii precipităii precipităii precipită; ; ; ; ; ; ; ; îîîîîîîîn urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma n urina acidă putând forma 
chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar microcristalemicrocristalemicrocristalemicrocristalemicrocristalemicrocristalemicrocristalemicrocristale (care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).(care pot bloca tubii renali).



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

Acetilarea Acetilarea Acetilarea Acetilarea Acetilarea Acetilarea Acetilarea Acetilarea 

este o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pteste o cale importantă mai ales pt. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi. sulfamidele vechi

Un avantaj Un avantaj Un avantaj Un avantaj Un avantaj Un avantaj Un avantaj Un avantaj al sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sal sulfamidelor pirimidinice (sulfadiazinăulfadiazinăulfadiazinăulfadiazinăulfadiazinăulfadiazinăulfadiazinăulfadiazină, , , , , , , , 
sulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazinăsulfamerazină, s, s, s, s, s, s, s, sulfadimidinăulfadimidinăulfadimidinăulfadimidinăulfadimidinăulfadimidinăulfadimidinăulfadimidină) e) e) e) e) e) e) e) este că ste că ste că ste că ste că ste că ste că ste că derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult derivatul acetil este mult 
mai solubilmai solubilmai solubilmai solubilmai solubilmai solubilmai solubilmai solubil, ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. , ca la alte sulfamide. 

O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este O cale importantă de metabolizare la sulfamidele retard este 
glucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugareaglucuronoconjugarea care permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metabolicare permite formarea unor metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃi, cu i, cu i, cu i, cu i, cu i, cu i, cu i, cu 
eliminare ueliminare ueliminare ueliminare ueliminare ueliminare ueliminare ueliminare uşşşşşşşşoarăoarăoarăoarăoarăoarăoarăoară. . . . . . . . 
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EliminareEliminareEliminareEliminareEliminareEliminareEliminareEliminare

PriPrinnnnnnnn rinichi:rinichi:rinichi:rinichi:rinichi:rinichi:rinichi:rinichi:
Sulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerulSulfamida necuplată este excretată de glomerul, , , , , , , , 
moleculele moleculele moleculele moleculele moleculele moleculele moleculele moleculele ionizateionizateionizateionizateionizateionizateionizateionizate fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ fiind excretate activ îîîîîîîîn tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.n tubii proximali.
ReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:
se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece îîîîîîîîn tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de n tubii uriniferi prin procese de difuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivădifuziune pasivă
a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. a componentelor liposolubile neionizate. 
ReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbReabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc ia sulfamidei are loc îîîîîîîîn tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea n tubuli prin difuziunea 
pasivă a compupasivă a compupasivă a compupasivă a compupasivă a compupasivă a compupasivă a compupasivă a compuşşşşşşşşilor neionizailor neionizailor neionizailor neionizailor neionizailor neionizailor neionizailor neionizaŃŃŃŃŃŃŃŃi liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. i liposolubili. 
ProporProporProporProporProporProporProporProporŃŃŃŃŃŃŃŃia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de ia de medicament neionizată va fi dependentă de 
pKpKpKpKpKpKpKpKaaaaaaaa şşşşşşşşi de pH i de pH i de pH i de pH i de pH i de pH i de pH i de pH -------- ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.ul fluidului tubular.
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Din punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renalăDin punct de vedere al vitezei de eliminare renală, sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele , sulfamidele 
se se se se se se se se îîîîîîîîmpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart îîîîîîîîn n n n n n n n 6 categorii:6 categorii:6 categorii:6 categorii:6 categorii:6 categorii:6 categorii:6 categorii:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă sulfamide cu eliminare ultrarapidă (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) (Sulfatiouree/ Badional) 
-------- timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de 22222222--------3 ore3 ore3 ore3 ore3 ore3 ore3 ore3 ore;;;;;;;;

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă sulfamide cu eliminare rapidă (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) (Sulfatiazolul) 
-------- timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de timp terapeutic util de 44444444--------6 ore6 ore6 ore6 ore6 ore6 ore6 ore6 ore; ; ; ; ; ; ; ; 

3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie 3. sulfamide cu eliminare medie (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, (Sulfafenazolul, Orisul, 
Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) Sulfametoxazolul, Gantanol, Sulfisomidina sau Elkosin) 
-------- timp de mentimp de mentimp de mentimp de mentimp de mentimp de mentimp de mentimp de menŃŃŃŃŃŃŃŃinere inere inere inere inere inere inere inere îîîîîîîîn organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de 12 ore12 ore12 ore12 ore12 ore12 ore12 ore12 ore;;;;;;;;
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4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă Sulfamide cu eliminare lentă 
(Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, (Sulfamerazina, Sulfodimerazina, Sulfametinul, Bayrena, 
Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) Sulfanetoxipirimidazina sau Retamid) 
-------- care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după  care se elimină din organism după 24 de ore24 de ore24 de ore24 de ore24 de ore24 de ore24 de ore24 de ore;;;;;;;;

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Sulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentăSulfamide cu eliminare foarte lentă
(Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina, (Sulfametoxipirazina,  Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen Longun sau Sulfalen) ) ) ) ) ) ) ) 
-------- cu durată de ac cu durată de ac cu durată de ac cu durată de ac cu durată de ac cu durată de ac cu durată de ac cu durată de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune îîîîîîîîn organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de n organism de 48 de ore48 de ore48 de ore48 de ore48 de ore48 de ore48 de ore48 de ore;;;;;;;;

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Sulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentăSulfamide cu eliminare ultralentă
(Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) (Sulfadimetoxipirimidina, Sulfadoxin sau Sulformetoxin) 
-------- au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de au timp util terapeutic de 72 de ore72 de ore72 de ore72 de ore72 de ore72 de ore72 de ore72 de ore ((((((((îîîîîîîîn administrările n administrările n administrările n administrările n administrările n administrările n administrările n administrările 
orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge orale la păsări atinge 5 zile5 zile5 zile5 zile5 zile5 zile5 zile5 zile).).).).).).).).
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••ÎÎÎÎÎÎÎÎn afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală n afară de eliminarea renală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală după administrarea orală 
există există există există există există există există şşşşşşşşi cantităi cantităi cantităi cantităi cantităi cantităi cantităi cantităŃŃŃŃŃŃŃŃi mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide i mai mici sau mai mari de sulfamide îîîîîîîînnnnnnnn
fecalefecalefecalefecalefecalefecalefecalefecale, , , , , , , , îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbie de gradul de absorbŃŃŃŃŃŃŃŃie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori ie, iar uneori îîîîîîîînnnnnnnn
laptelaptelaptelaptelaptelaptelaptelapte. . . . . . . . 
Uneori concentraUneori concentraUneori concentraUneori concentraUneori concentraUneori concentraUneori concentraUneori concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce iile crescute din lapte pot produce 
probleme probleme probleme probleme probleme probleme probleme probleme îîîîîîîîn industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor n industria brânzeturilor oprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaoprind fermentaţţţţţţţţiaiaiaiaiaiaiaia. . . . . . . . 
Se mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prinSe mai pot elimina prin ouăouăouăouăouăouăouăouă, , , , , , , , eliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcândueliminarea făcându--------se atât se atât se atât se atât se atât se atât se atât se atât 
îîîîîîîînnnnnnnn albualbualbualbualbualbualbualbuşşşşşşşş cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn gălbenun gălbenun gălbenun gălbenun gălbenun gălbenun gălbenun gălbenuşşşşşşşş........

••Riscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei esteRiscul teoretic al sulfamidoterapiei este cristaluria cristaluria cristaluria cristaluria cristaluria cristaluria cristaluria cristaluria ca ca ca ca ca ca ca ca 
urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile urmare a precipitării sulfamidelor slab solubile îîîîîîîîn tubuli, n tubuli, n tubuli, n tubuli, n tubuli, n tubuli, n tubuli, n tubuli, 
pelvice pelvice pelvice pelvice pelvice pelvice pelvice pelvice şşşşşşşşi uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea produci uretere. Aceasta va cauza reducerea producŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei 
de urinăde urinăde urinăde urinăde urinăde urinăde urinăde urină, durere , durere , durere , durere , durere , durere , durere , durere şşşşşşşşi prezeni prezeni prezeni prezeni prezeni prezeni prezeni prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa albuminei a albuminei a albuminei a albuminei a albuminei a albuminei a albuminei a albuminei îîîîîîîîn urinăn urinăn urinăn urinăn urinăn urinăn urinăn urină........
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Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:Neajunsurile pot fi minimalizate prin regulile:
••adăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreadăparea animalelor cu apă la discreŃŃŃŃŃŃŃŃie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pt. t. t. t. t. t. t. t. că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea că deshidratarea 
conduce la conduce la conduce la conduce la conduce la conduce la conduce la conduce la 
••concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,concentrarea urinei,
••efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,efectuarea tratamentelor max. 7 zile,
••utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice utilizarea asocierilor sulfamidice (ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),(ex. sulfapiridina + sulfamerazina + sulfadiazina),

Dozarea Dozarea Dozarea Dozarea Dozarea Dozarea Dozarea Dozarea îîîîîîîîndelungată ndelungată ndelungată ndelungată ndelungată ndelungată ndelungată ndelungată la rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determinăla rumegătoare determină: : : : : : : : 
-------- supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, supresia florei simbionte, 

Dozajul de Dozajul de Dozajul de Dozajul de Dozajul de Dozajul de Dozajul de Dozajul de foarte lungăfoarte lungăfoarte lungăfoarte lungăfoarte lungăfoarte lungăfoarte lungăfoarte lungă durată determină durată determină durată determină durată determină durată determină durată determină durată determină durată determină::::::::
-------- diaree diaree diaree diaree diaree diaree diaree diaree şşşşşşşşi probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea produci probleme legate de distrugerea producŃŃŃŃŃŃŃŃiei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina iei de vitamina 
K de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminalăK de către flora ruminală.   .   .   .   .   .   .   .   
Toxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelorToxicitatea sulfamidelor        
la păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producla păsări este recunoscută prin scăderea producŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei şşşşşşşşi calităi calităi calităi calităi calităi calităi calităi calităŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 
ouălorouălorouălorouălorouălorouălorouălorouălor. . . . . . . . ÎÎÎÎÎÎÎÎn cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi n cazul sulfaquinoxalinei poate fi îîîîîîîîntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza ntâlnită diateza 
hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică 
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SpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectru

Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: Cuprinde: coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi coci Gram negativi şşşşşşşşi Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales i Gram pozitivi (mai ales 
streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) streptococi, stafilococi, pneumococi, bacterii Gram negative) 
şşşşşşşşi Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. i Gram pozitive (B. anthracis, Pasteurela), Clostridium, B. 
mallei, mallei, mallei, mallei, mallei, mallei, mallei, mallei, îîîîîîîîn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobacilozăn actinobaciloză, , , , , , , , îîîîîîîîn actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză n actinomicoză şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra 
Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. 

Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune Dau rezultate bune îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, coccidioze aviare, 

Nu sunt activeNu sunt activeNu sunt activeNu sunt activeNu sunt activeNu sunt activeNu sunt activeNu sunt active îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: rickettsioză rickettsioză rickettsioză rickettsioză rickettsioză rickettsioză rickettsioză rickettsioză, asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici , asupra virusurilor mici şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido cazul bacililor acido ––––––––alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo -------- rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃi.i.i.i.i.i.i.i.
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Mod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune

BacteriostaticBacteriostaticBacteriostaticBacteriostaticBacteriostaticBacteriostaticBacteriostaticBacteriostatic
DeterminăDeterminăDeterminăDeterminăDeterminăDeterminăDeterminăDetermină inhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia îîîîîîîînmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulŃŃŃŃŃŃŃŃirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uirii bacteriene, lezând uşşşşşşşşor or or or or or or or 
celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. celulele bacteriene. 
Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.Aceasta va permite ulterior fagocitoza celulelor bacteriene.
•• îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activatăa sulfamidelor fagocitoza este activată, celulele , celulele , celulele , celulele , celulele , celulele , celulele , celulele 
sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. sunt mai vulnerabile. 
Procesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intensProcesul de fagocitoză este atât de intens, , , , , , , , îîîîîîîîncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se ncât nici nu se 
mai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitatemai formează imunitate........
••Asocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenAsocierea sulfamidelor cu potenŃŃŃŃŃŃŃŃializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă ializatori de sulfamide dă 

efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.efect bactericid.
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AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă iunea bacteriostatică este maximă îîîîîîîîn faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare n faza de multiplicare 
intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor intensă a bacteriilor şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după n special asupra germenilor de după 
multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.multiplicarea de invazie.

Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după Cea optimă este cea după faza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmicăfaza logaritmică de de de de de de de de îîîîîîîînmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulŃŃŃŃŃŃŃŃire a ire a ire a ire a ire a ire a ire a ire a 
bacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid parabacteriilor prin sărăcirea de acid para--------aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic aminobenzoic şşşşşşşşi i i i i i i i 
folosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substitufolosirea prin substituŃŃŃŃŃŃŃŃie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.ie a sulfamidelor.
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Mecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune

interferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolicăinterferarea metabolică, a , a , a , a , a , a , a , a sintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folicsintezei de ac. folic, d, d, d, d, d, d, d, dar există ar există ar există ar există ar există ar există ar există ar există 
şşşşşşşşi bacterii care i bacterii care i bacterii care i bacterii care i bacterii care i bacterii care i bacterii care i bacterii care nunununununununu necesită  necesită  necesită  necesită  necesită  necesită  necesită  necesită acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiunea APABiunea APABiunea APABiunea APABiunea APABiunea APABiunea APABiunea APAB îîîîîîîîn formarea n formarea n formarea n formarea n formarea n formarea n formarea n formarea 
acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci acizilor nucleici ci îîîîîîîîşşşşşşşşi i i i i i i i pot lua compupot lua compupot lua compupot lua compupot lua compupot lua compupot lua compupot lua compuşşşşşşşşiiiiiiii metabolici gata metabolici gata metabolici gata metabolici gata metabolici gata metabolici gata metabolici gata metabolici gata 
sintetizasintetizasintetizasintetizasintetizasintetizasintetizasintetizaŃŃŃŃŃŃŃŃi de către mediu i de către mediu i de către mediu i de către mediu i de către mediu i de către mediu i de către mediu i de către mediu (acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).(acidul folic).

molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă molecula de sulfamidă este asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoareeste asemănătoare cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid cu cea de acid 
paraparaparaparaparaparaparapara--------aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca aminobenzoic, atât ca dimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structudimensiuni, structură ră ră ră ră ră ră ră 
spaspaspaspaspaspaspaspaŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială, distan, distan, distan, distan, distan, distan, distan, distanŃŃŃŃŃŃŃŃe interatomice e interatomice e interatomice e interatomice e interatomice e interatomice e interatomice e interatomice şşşşşşşşi distribui distribui distribui distribui distribui distribui distribui distribuŃŃŃŃŃŃŃŃia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor ia sarcinilor 
electrice.electrice.electrice.electrice.electrice.electrice.electrice.electrice.
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••Mărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APABMărimea moleculei de APAB

este de este de este de este de este de este de este de este de 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 ÅÅÅÅÅÅÅÅ, comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu , comparativ cu 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 ÅÅÅÅÅÅÅÅ lungime lungime lungime lungime lungime lungime lungime lungime şşşşşşşşi i i i i i i i 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 ÅÅÅÅÅÅÅÅ lă lă lă lă lă lă lă lăŃŃŃŃŃŃŃŃime ime ime ime ime ime ime ime 
fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 ÅÅÅÅÅÅÅÅ la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.la sulfamide.

••DistribuDistribuDistribuDistribuDistribuDistribuDistribuDistribuŃŃŃŃŃŃŃŃia spaia spaia spaia spaia spaia spaia spaia spaŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială: : : : : : : : asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există asemănătoare când există 
substituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcsubstituiri la funcŃŃŃŃŃŃŃŃia amidicăia amidicăia amidicăia amidicăia amidicăia amidicăia amidicăia amidică, distribu, distribu, distribu, distribu, distribu, distribu, distribu, distribuŃŃŃŃŃŃŃŃia atomică a ia atomică a ia atomică a ia atomică a ia atomică a ia atomică a ia atomică a ia atomică a 
sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice sarcinilor electrice şşşşşşşşi distani distani distani distani distani distani distani distanŃŃŃŃŃŃŃŃele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol ele interatomice având rol 
important important important important important important important important îîîîîîîîn distribun distribun distribun distribun distribun distribun distribun distribuŃŃŃŃŃŃŃŃia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensionalăia tridimensională. . . . . . . . 

••Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil Gruparea carboxil --------COOH COOH COOH COOH COOH COOH COOH COOH are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ are un caracter electronegativ 
mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. mai puternic de cât cea sulfanil. 

••Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au Sulfamidele care au la azotul amidicla azotul amidicla azotul amidicla azotul amidicla azotul amidicla azotul amidicla azotul amidicla azotul amidic un radical au  un radical au  un radical au  un radical au  un radical au  un radical au  un radical au  un radical au 
asemănare spaasemănare spaasemănare spaasemănare spaasemănare spaasemănare spaasemănare spaasemănare spaŃŃŃŃŃŃŃŃială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB ială mai mare cu APAB şşşşşşşşi acest i acest i acest i acest i acest i acest i acest i acest 

substituent influensubstituent influensubstituent influensubstituent influensubstituent influensubstituent influensubstituent influensubstituent influenŃŃŃŃŃŃŃŃează mult acează mult acează mult acează mult acează mult acează mult acează mult acează mult acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostaticăiunea bacteriostatică
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AntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagoniAntagonişşşşşşşştii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelortii sulfamidelor

•• Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost Activitatea competitivă a sulfamidelor a fost 
demonstrată demonstrată demonstrată demonstrată demonstrată demonstrată demonstrată demonstrată prin adiprin adiprin adiprin adiprin adiprin adiprin adiprin adiŃŃŃŃŃŃŃŃia unor compuia unor compuia unor compuia unor compuia unor compuia unor compuia unor compuia unor compuşşşşşşşşi metabolicii metabolicii metabolicii metabolicii metabolicii metabolicii metabolicii metabolici pe care  pe care  pe care  pe care  pe care  pe care  pe care  pe care 
organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze organismul nu este capabil să le sintetizeze îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. sulfamidelor. 
••Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a Acestea au eliminat activitatea antibacteriană a 
sulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare dinsulfamidelor, oricare din următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboli următorii metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃi fiind i fiind i fiind i fiind i fiind i fiind i fiind i fiind 
consideraconsideraconsideraconsideraconsideraconsideraconsideraconsideraŃŃŃŃŃŃŃŃi antagoni antagoni antagoni antagoni antagoni antagoni antagoni antagonşşşşşşşşti:ti:ti:ti:ti:ti:ti:ti:
-------- acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic acidul paraaminobenzoic şşşşşşşşi structurile i structurile i structurile i structurile i structurile i structurile i structurile i structurile îîîîîîîînrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi nrudite, cum ar fi 
anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu anestezicele locale cu nucleu pppppppp––––––––aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. aminobenzoic (ex. 
procainăprocainăprocainăprocainăprocainăprocainăprocainăprocaină, b, b, b, b, b, b, b, butacainăutacainăutacainăutacainăutacainăutacainăutacainăutacaină, b, b, b, b, b, b, b, benzocainăenzocainăenzocainăenzocainăenzocainăenzocainăenzocainăenzocaină), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. ), unele antibiotice (ex. 
procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);procain penicilina);
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��alalalalalalalalŃŃŃŃŃŃŃŃi membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B i membri ai compexului B 
nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) nicotinamida, ac. folic, colina) şşşşşşşşi precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând i precursorii acestora incluzând 
numeronumeronumeronumeronumeronumeronumeronumeroşşşşşşşşi aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)i aminoacizi (ex. ac. glutamic, metionina)

��unele proteine unele proteine unele proteine unele proteine unele proteine unele proteine unele proteine unele proteine 
se pot combina parse pot combina parse pot combina parse pot combina parse pot combina parse pot combina parse pot combina parse pot combina parŃŃŃŃŃŃŃŃial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele ial cu sulfamidele şşşşşşşşi astfel,i astfel,i astfel,i astfel,i astfel,i astfel,i astfel,i astfel, le pot bloca le pot bloca le pot bloca le pot bloca le pot bloca le pot bloca le pot bloca le pot bloca, , , , , , , , 
temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană temporar activitatea antibacteriană (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, (gelatina, albumina, 
peptona peptona peptona peptona peptona peptona peptona peptona şşşşşşşşi proteina sericăi proteina sericăi proteina sericăi proteina sericăi proteina sericăi proteina sericăi proteina sericăi proteina serică), ), ), ), ), ), ), ), 
sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare sulfamidele sunt antagonizate de către lichidele tisulare şşşşşşşşi i i i i i i i 
sângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulăsângele prin care circulă,,,,,,,,

��produproduproduproduproduproduproduproduşşşşşşşşii rezultaii rezultaii rezultaii rezultaii rezultaii rezultaii rezultaii rezultaŃŃŃŃŃŃŃŃi consecutiv mori consecutiv mori consecutiv mori consecutiv mori consecutiv mori consecutiv mori consecutiv mori consecutiv morŃŃŃŃŃŃŃŃii celulare ii celulare ii celulare ii celulare ii celulare ii celulare ii celulare ii celulare şşşşşşşşi tisulare, i tisulare, i tisulare, i tisulare, i tisulare, i tisulare, i tisulare, i tisulare, 
îîîîîîîîn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acn special puroiul, care acŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează şşşşşşşşi ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică i ca barieră mecanică (non(non(non(non(non(non(non(non--------
vascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvascularăvasculară).).).).).).).).
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Toxicitate Toxicitate Toxicitate Toxicitate Toxicitate Toxicitate Toxicitate Toxicitate şşşşşşşşi efecte secundarei efecte secundarei efecte secundarei efecte secundarei efecte secundarei efecte secundarei efecte secundarei efecte secundare

•• Riscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal esteRiscul principal este cristaluria, cristaluria, cristaluria, cristaluria, cristaluria, cristaluria, cristaluria, cristaluria, îîîîîîîîn tubuli n tubuli n tubuli n tubuli n tubuli n tubuli n tubuli n tubuli şşşşşşşşi uretere, i uretere, i uretere, i uretere, i uretere, i uretere, i uretere, i uretere, 
urmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubileurmarea precipitării cazul sulfamidelor slab solubile

•• Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin Efectele asupra tabloului sanguin îîîîîîîîn primele ore suntn primele ore suntn primele ore suntn primele ore suntn primele ore suntn primele ore suntn primele ore suntn primele ore sunt: : : : : : : : 
leucocitozăleucocitozăleucocitozăleucocitozăleucocitozăleucocitozăleucocitozăleucocitoză, , , , , , , , limfocitozălimfocitozălimfocitozălimfocitozălimfocitozălimfocitozălimfocitozălimfocitoză, , , , , , , , leucopenieleucopenieleucopenieleucopenieleucopenieleucopenieleucopenieleucopenie pânăpânăpânăpânăpânăpânăpânăpână la la la la la la la la 
agranulocitozăagranulocitozăagranulocitozăagranulocitozăagranulocitozăagranulocitozăagranulocitozăagranulocitoză. . . . . . . . 

•• Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute Dozele crescute şşşşşşşşi tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la aparii tratamente prelungite, duc la apariŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia
methemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemieimethemoglobinemiei. . . . . . . . ÎÎÎÎÎÎÎÎn asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac n asemenea cazuri se fac 
tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea tratamente cu albastru de metilen pentru reducerea 
hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei hemoglobinei îîîîîîîînnnnnnnn oxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobinăoxihemoglobină. . . . . . . . 

••Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la Dozajul sulfamidelor la rumegătoare rumegătoare rumegătoare rumegătoare rumegătoare rumegătoare rumegătoare rumegătoare poate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat depoate fi urmat de        
supresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminalesupresia dezvoltării florei specifice ruminale. . . . . . . . 



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

•• la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi administrările de lungă durată pot fi 
urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie urmate de diaree, depresie şşşşşşşşi probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin i probleme de ordin 
hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a hematologic (hemoragii) ca urmare a supresiei producsupresiei producsupresiei producsupresiei producsupresiei producsupresiei producsupresiei producsupresiei producŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei 
vitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminalăvitaminei K de către flora specifică ruminală. . . . . . . . 

•• La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea  La păsări toxicitatea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea este semnalată prin scăderea 
producproducproducproducproducproducproducproducŃŃŃŃŃŃŃŃiei de ouă iei de ouă iei de ouă iei de ouă iei de ouă iei de ouă iei de ouă iei de ouă şşşşşşşşi subi subi subi subi subi subi subi subŃŃŃŃŃŃŃŃierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălorierea cojii ouălor. D. D. D. D. D. D. D. Diateza iateza iateza iateza iateza iateza iateza iateza 
hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică hemoragică ((((((((îîîîîîîîn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalinăn special la sulfaquinoxalină) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent ) este frecvent 
îîîîîîîîntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnităntâlnită........

••Trombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată laTrombocitopenia e mai accentuată la păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul 
SulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalineiSulfochinoxalinei, r, r, r, r, r, r, r, responsabilă de esponsabilă de esponsabilă de esponsabilă de esponsabilă de esponsabilă de esponsabilă de esponsabilă de sindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragiparsindromul hemoragipar

specificspecificspecificspecificspecificspecificspecificspecific
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•• la păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsări,,,,,,,, produce produce produce produce produce produce produce produce distrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbiontedistrugerea florei simbionte din din din din din din din din 
intestin, apariintestin, apariintestin, apariintestin, apariintestin, apariintestin, apariintestin, apariintestin, apariŃŃŃŃŃŃŃŃia de ia de ia de ia de ia de ia de ia de ia de avitaminozeavitaminozeavitaminozeavitaminozeavitaminozeavitaminozeavitaminozeavitaminoze sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, sau hipovitaminoze K, 
motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se motiv pt. care  tratamentele cu sulfamide se îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoŃŃŃŃŃŃŃŃesc esc esc esc esc esc esc esc 
adesea de adesea de adesea de adesea de adesea de adesea de adesea de adesea de administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea administrarea de vitamină K de vitamină K de vitamină K de vitamină K de vitamină K de vitamină K de vitamină K de vitamină K îîîîîîîîn apa de băutn apa de băutn apa de băutn apa de băutn apa de băutn apa de băutn apa de băutn apa de băut........

•• la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, administrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităadministrarea unor cantităŃŃŃŃŃŃŃŃi mari de i mari de i mari de i mari de i mari de i mari de i mari de i mari de 
sulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da nasulfamide pot da naşşşşşşşştere la tere la tere la tere la tere la tere la tere la tere la fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase,fenomene nervoase, mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la mai ales la 
tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la tineret. Administrarea i.v. a Sulfatiazolului duce la 
declandeclandeclandeclandeclandeclandeclandeclanşşşşşşşşarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centralăarea imediată a vomei de natură centrală. . . . . . . . 

•• îîîîîîîîn tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore n tratamentele cu sulfamide la carnivore se recomandă se recomandă se recomandă se recomandă se recomandă se recomandă se recomandă se recomandă 
cantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităcantităŃŃŃŃŃŃŃŃi mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide i mari de lichide şşşşşşşşi folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu i folosirea bicarbonatului de sodiu 
pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.pentru alcalinizarea urinei.
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IndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaIndicaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii şşşşşşşşi contraindicai contraindicai contraindicai contraindicai contraindicai contraindicai contraindicai contraindicaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii

•• Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia Sulfamidoterapia se aplică se aplică se aplică se aplică se aplică se aplică se aplică se aplică numai numai numai numai numai numai numai numai îîîîîîîîn cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor n cazul germenilor 

naturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibilinaturali sensibili la sulfamide la sulfamide la sulfamide la sulfamide la sulfamide la sulfamide la sulfamide la sulfamide şşşşşşşşi se recomandă i se recomandă i se recomandă i se recomandă i se recomandă i se recomandă i se recomandă i se recomandă 
sulfamidogramasulfamidogramasulfamidogramasulfamidogramasulfamidogramasulfamidogramasulfamidogramasulfamidograma îîîîîîîînaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelornaintea efectuării tratamentelor. . . . . . . . 

•• Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună Eficacitatea tratamentului este mai bună îîîîîîîîn perioada de n perioada de n perioada de n perioada de n perioada de n perioada de n perioada de n perioada de 

îîîîîîîînmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulnmulţţţţţţţţire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilorire a bacteriilor, , , , , , , , când când când când când când când când îîîîîîîîşşşşşşşşi sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv aci sintetizează masiv ac. folic, . folic, . folic, . folic, . folic, . folic, . folic, . folic, 
necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.necesar pentru sintezele de acizi nucleici.

•• Se va porni cuSe va porni cuSe va porni cuSe va porni cuSe va porni cuSe va porni cuSe va porni cuSe va porni cu o doză de ataco doză de ataco doză de ataco doză de ataco doză de ataco doză de ataco doză de ataco doză de atac, , , , , , , , care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât care este mai mare decât 
celelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivăcelelalte doze din ziua respectivă. . . . . . . . 

•• Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai Tratamentul se face cu doze descrescânde, doza cea mai 
mare fiind mare fiind mare fiind mare fiind mare fiind mare fiind mare fiind mare fiind îîîîîîîîn prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. n prima zi a tratamentului. 
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••Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale Recomandări generale îîîîîîîîn n n n n n n n 
sulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapiesulfamidoterapie
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••Când Când Când Când Când Când Când Când se se se se se se se se îîîîîîîîntrerupentrerupentrerupentrerupentrerupentrerupentrerupentrerupe tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. tratamentul nu se reia cu sulfamide. 

••Se Se Se Se Se Se Se Se recomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocierirecomandă asocieri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri sub formă de di sau tri--------sulfamide, sulfamide, sulfamide, sulfamide, sulfamide, sulfamide, sulfamide, sulfamide, 
îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreiaie de cinetica proprie a fiecăreia. . . . . . . . 

••Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă asocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenasocierea cu potenŃŃŃŃŃŃŃŃializatoriializatoriializatoriializatoriializatoriializatoriializatoriializatori de  de  de  de  de  de  de  de 
sulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activsulfamide, cu activitate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică itate mai puternică şşşşşşşşi la care rezisteni la care rezisteni la care rezisteni la care rezisteni la care rezisteni la care rezisteni la care rezisteni la care rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
se instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greuse instalează mai greu. . . . . . . . 

••Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă Se recomandă asociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasocierea cu alte cu alte cu alte cu alte cu alte cu alte cu alte cu alte chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu chimioterapice sau cu 
antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. antibiotice bacteriostatice. 

••Este Este Este Este Este Este Este Este contraindicată contraindicată contraindicată contraindicată contraindicată contraindicată contraindicată contraindicată asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei asocierea la sulfamide a vitaminei 
H1, B9H1, B9H1, B9H1, B9H1, B9H1, B9H1, B9H1, B9, a , a , a , a , a , a , a , a drojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de beredrojdiei de bere, a , a , a , a , a , a , a , a anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu anestezicelor locale cu 
structură parastructură parastructură parastructură parastructură parastructură parastructură parastructură para--------aminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoicăaminobenzoică, a , a , a , a , a , a , a , a aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor aminoacizilor ce conce conce conce conce conce conce conce conŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in 
sulf sulf sulf sulf sulf sulf sulf sulf şşşşşşşşi i i i i i i i alimentaalimentaalimentaalimentaalimentaalimentaalimentaalimentaŃŃŃŃŃŃŃŃia cu carneia cu carneia cu carneia cu carneia cu carneia cu carneia cu carneia cu carne........
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•• ÎÎÎÎÎÎÎÎn cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (n cazul tratamentelor profilactice (holera aviarăholera aviarăholera aviarăholera aviarăholera aviarăholera aviarăholera aviarăholera aviară), ), ), ), ), ), ), ), 
terapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susterapia profilactică trebuie susŃŃŃŃŃŃŃŃinutăinutăinutăinutăinutăinutăinutăinută, f, f, f, f, f, f, f, folosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide olosind sulfamide 
cu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentăcu eliminare foarte lentă sau ultralentă. . . . . . . . 

Se recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susSe recomandă terapia de susŃŃŃŃŃŃŃŃinere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv inere a organismului inclusiv 
terapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârterapia nespecifică pentru a desăvârşşşşşşşşi efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul i efectul 
sulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacterianăsulfamidelor prin fagocitoză bacteriană........

•• Ca mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administreazăCa mod de administrare ele se administrează oral sau oral sau oral sau oral sau oral sau oral sau oral sau oral sau 
parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.

••Calea oralăCalea oralăCalea oralăCalea oralăCalea oralăCalea oralăCalea oralăCalea orală folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele  folosită la tratamentele îîîîîîîîn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masăn masă, fie , fie , fie , fie , fie , fie , fie , fie îîîîîîîîn n n n n n n n 
amestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie camestec cu furajele, fie cu apa de băut u apa de băut u apa de băut u apa de băut u apa de băut u apa de băut u apa de băut u apa de băut (la (la (la (la (la (la (la (la păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări şşşşşşşşi suine). i suine). i suine). i suine). i suine). i suine). i suine). i suine). 
Administrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de reguAdministrarea la celelalte specii se face, de regulălălălălălălălă, , , , , , , , 
individual.individual.individual.individual.individual.individual.individual.individual.
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••Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe Administrarea parenterală se face cel mai adesea pe 
cale i.v. cale i.v. cale i.v. cale i.v. cale i.v. cale i.v. cale i.v. cale i.v. 
••Administrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluAdministrarea Sulfatiazolului, soluŃŃŃŃŃŃŃŃie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
este este este este este este este este interzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale sinterzisă pe cale s.c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m..c sau i.m. (flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).(flegmoane sau abcese).
••Local  Local  Local  Local  Local  Local  Local  Local  sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală sulfamidele se pot administra sub formă orală îîîîîîîîn n n n n n n n 
cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.cazul enteritelor, folosind sulfamide greu absorbabile.

••La suprafaLa suprafaLa suprafaLa suprafaLa suprafaLa suprafaLa suprafaLa suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃa pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii a pielii şşşşşşşşi a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, i a mucoaselor, sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot sulfamidele se pot 
aplica prin aplica prin aplica prin aplica prin aplica prin aplica prin aplica prin aplica prin pudrajpudrajpudrajpudrajpudrajpudrajpudrajpudraj pe plăgi pe plăgi pe plăgi pe plăgi pe plăgi pe plăgi pe plăgi pe plăgi, fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de , fiind un bun cicatrizant de 

suprafasuprafasuprafasuprafasuprafasuprafasuprafasuprafaŃŃŃŃŃŃŃŃă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de ă sau sub formă de hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.hemopansament sulfamidat.
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SulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenSulfamidorezistenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa

Poate fi:Poate fi:Poate fi:Poate fi:Poate fi:Poate fi:Poate fi:Poate fi:        

••naturală sau naturală sau naturală sau naturală sau naturală sau naturală sau naturală sau naturală sau 
••câcâcâcâcâcâcâcâşşşşşşşştigatătigatătigatătigatătigatătigatătigatătigată........

RezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenţţţţţţţţa naturalăa naturalăa naturalăa naturalăa naturalăa naturalăa naturalăa naturală::::::::
la bacterii la bacterii la bacterii la bacterii la bacterii la bacterii la bacterii la bacterii şşşşşşşşi microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua i microorganisme care pot lua ac. folic ac. folic ac. folic ac. folic ac. folic ac. folic ac. folic ac. folic 
preformatpreformatpreformatpreformatpreformatpreformatpreformatpreformat din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să din mediu pe care nu pot să--------l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze l sintetizeze 
singure. singure. singure. singure. singure. singure. singure. singure. 

RezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenRezistenţţţţţţţţa câa câa câa câa câa câa câa câşşşşşşşştigatătigatătigatătigatătigatătigatătigatătigată::::::::
apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid apare mai rapid şşşşşşşşi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungăi are durată mai lungă. A. A. A. A. A. A. A. Are la bază re la bază re la bază re la bază re la bază re la bază re la bază re la bază 
adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a adaptarea enzimatică a metabolismului bacterian sau a 
unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale unei specii a bacteriilor sau medieri ale factorului Rfactorului Rfactorului Rfactorului Rfactorului Rfactorului Rfactorului Rfactorului R........
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••Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite Sulfamide folosite îîîîîîîîn terapeutica n terapeutica n terapeutica n terapeutica n terapeutica n terapeutica n terapeutica n terapeutica 
veterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinarăveterinară
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Sulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemiceSulfamide sistemice

Sulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida mamămămămămămămămă))))))))
sub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgisub formă de pudraj pe plăgi, s, s, s, s, s, s, s, singură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociatăingură sau asociată, , , , , , , , îîîîîîîîn n n n n n n n 
aplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaaplicaŃŃŃŃŃŃŃŃii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau ii locale ca unguente sau îîîîîîîîn aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.ii intrauterine.

Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)Sulfadimidina (sulfametazina)
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12iune semiretard, de 12--------24 ore (t24 ore (t24 ore (t24 ore (t24 ore (t24 ore (t24 ore (t24 ore (t½½½½½½½½: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8––––––––12 h)12 h)12 h)12 h)12 h)12 h)12 h)12 h). S. S. S. S. S. S. S. Se absoarbe e absoarbe e absoarbe e absoarbe e absoarbe e absoarbe e absoarbe e absoarbe 
rapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplrapid, cuplează ează ează ează ează ează ează ează aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75%aprox. 75% cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice şşşşşşşşi i i i i i i i 
realizează nivele realizează nivele realizează nivele realizează nivele realizează nivele realizează nivele realizează nivele realizează nivele îîîîîîîînalte nalte nalte nalte nalte nalte nalte nalte îîîîîîîîn sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge,n sânge, difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine  difuzează bine îîîîîîîîn pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.n pulmoni.

Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează Se administrează îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: b. infecb. infecb. infecb. infecb. infecb. infecb. infecb. infecŃŃŃŃŃŃŃŃioase, infecioase, infecioase, infecioase, infecioase, infecioase, infecioase, infecioase, infecŃŃŃŃŃŃŃŃii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. ii, leziuni locale, sol. 
33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate 33% sau 20%, administrate s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c. sau sau sau sau sau sau sau sau i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. la animalele mari. 

Oral:Oral:Oral:Oral:Oral:Oral:Oral:Oral: 88888888--------10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc.10 cg/kgc. (sunt (sunt (sunt (sunt (sunt (sunt (sunt (sunt şşşşşşşşi produse condii produse condii produse condii produse condii produse condii produse condii produse condii produse condiŃŃŃŃŃŃŃŃionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă ionate sub formă 
de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) de bol, pt. bovine) şşşşşşşşi la păsări i la păsări i la păsări i la păsări i la păsări i la păsări i la păsări i la păsări îîîîîîîîn coccidioză n coccidioză n coccidioză n coccidioză n coccidioză n coccidioză n coccidioză n coccidioză şşşşşşşşi holera aviarăi holera aviarăi holera aviarăi holera aviarăi holera aviarăi holera aviarăi holera aviarăi holera aviară........
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SulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazinaSulfadiazina

••prima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicprima sulfamidă pirimidinicaaaaaaaa. . . . . . . . 

••se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine îîîîîîîîn t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.n t. digestiv dar nu la fel ca sulfanilamida.

•• distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid distribuie rapid şşşşşşşşi uniform i uniform i uniform i uniform i uniform i uniform i uniform i uniform îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturiesuturi

••se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe îîîîîîîîn LCR n LCR n LCR n LCR n LCR n LCR n LCR n LCR şşşşşşşşi are i are i are i are i are i are i are i are 

••TTTTTTTT11111111/2/2/2/2/2/2/2/2 dededededededede aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.aproximativ 3 ore.

ImportanImportanImportanImportanImportanImportanImportanImportanŃŃŃŃŃŃŃŃa terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă a terapeutică rezidă îîîîîîîîn special din n special din n special din n special din n special din n special din n special din n special din asocierea asocierea asocierea asocierea asocierea asocierea asocierea asocierea sa cu sa cu sa cu sa cu sa cu sa cu sa cu sa cu 
trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.trimetoprimul.

NN
HNSO2 NH2
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Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)Sulfadimetoxina (sulfadoxina)
asemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazineiasemănătoare structural sulfadiazinei, , , , , , , , importantă pimportantă pimportantă pimportantă pimportantă pimportantă pimportantă pimportantă pt.t.t.t.t.t.t.t.
concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de iile mari pe care produce la categoriile de 
animale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, undeanimale mari, unde TTTTTTTT1/21/21/21/21/21/21/21/2 este de 11este de 11este de 11este de 11este de 11este de 11este de 11este de 11––––––––15 15 15 15 15 15 15 15 hhhhhhhh. . . . . . . . 

SulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxinaSulfadoxina
eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare eliminare ultralentăultralentăultralentăultralentăultralentăultralentăultralentăultralentă,,,,,,,, se mense mense mense mense mense mense mense menŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine îîîîîîîîn organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism 72 72 72 72 72 72 72 72 h.h.h.h.h.h.h.h. la valori la valori la valori la valori la valori la valori la valori la valori 
terapeutice. terapeutice. terapeutice. terapeutice. terapeutice. terapeutice. terapeutice. terapeutice. 

MMMMMMMMetabolizeazăetabolizeazăetabolizeazăetabolizeazăetabolizeazăetabolizeazăetabolizeazăetabolizează prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare prin glucuronoconjugare şşşşşşşşi se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a i se elimină fără a 
produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. produce efecte secundare renale. 

FFFFFFFFolosită olosită olosită olosită olosită olosită olosită olosită îîîîîîîîn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenn preparatele potenŃŃŃŃŃŃŃŃializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluializate sub formă de soluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 

injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%:injectabile 40%: Borgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, TrivetrinBorgal, Trivetrin........
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N

N

HNSO2 NH2

OCH3

OCH3

•• Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50Dozele terapeutice sunt de 50––––––––55 55 55 55 55 55 55 55 
mg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, dmg/kgcorp, doză inioză inioză inioză inioză inioză inioză inioză iniŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială, p, p, p, p, p, p, p, pe cale oralăe cale oralăe cale oralăe cale oralăe cale oralăe cale oralăe cale oralăe cale orală, , , , , , , , 
urmat de 25urmat de 25urmat de 25urmat de 25urmat de 25urmat de 25urmat de 25urmat de 25––––––––30 mg30 mg30 mg30 mg30 mg30 mg30 mg30 mg/kgcorp /kgcorp /kgcorp /kgcorp /kgcorp /kgcorp /kgcorp /kgcorp pe cale pe cale pe cale pe cale pe cale pe cale pe cale pe cale 
parenterală parenterală parenterală parenterală parenterală parenterală parenterală parenterală (s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)(s.c. sau i.v.)SulfadimetoxinaSulfadimetoxinaSulfadimetoxinaSulfadimetoxina
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SulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolulSulfatiazolul

asupra majorităasupra majorităasupra majorităasupra majorităasupra majorităasupra majorităasupra majorităasupra majorităŃŃŃŃŃŃŃŃii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, ii bacteriilor, cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele cuplează cu proteinele 
plasmatice plasmatice plasmatice plasmatice plasmatice plasmatice plasmatice plasmatice 4040404040404040--------45%45%45%45%45%45%45%45%
Se prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalinSe prepară la pH puternic alcalin, s, s, s, s, s, s, s, solubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcânduolubilizarea făcându--------
se se se se se se se se îîîîîîîîn mediu de n mediu de n mediu de n mediu de n mediu de n mediu de n mediu de n mediu de NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10NaOH la pH=10--------12.12.12.12.12.12.12.12.
Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina Comparativ cu sulfadimidina şşşşşşşşi sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, i sulfadimetoxina, 
sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si sulfatiazolul = mai toxic si îîîîîîîîn terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă n terapeutică se preferă 
derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. derivatul ftalilsulfatiazol, uz oral. 
La La La La La La La La porcporcporcporcporcporcporcporc, u, u, u, u, u, u, u, unde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă nde administrarea intravenoasă este dificilă 
se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte calea te calea te calea te calea te calea te calea te calea te calea i.pi.pi.pi.pi.pi.pi.pi.p........
se poate administra:se poate administra:se poate administra:se poate administra:se poate administra:se poate administra:se poate administra:se poate administra: p.p.p.p.p.p.p.p.oooooooo........ sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau  sub formă de comprimate sau 
pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. pulberi, parenteral sol. 20%20%20%20%20%20%20%20% şşşşşşşşi extern i extern i extern i extern i extern i extern i extern i extern îîîîîîîîn unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente n unguente 10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.10%.
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SulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazinaSulfaetoxipiridazina
utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau utilizată ca atare sau îîîîîîîîn asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. n asocieri sulfamidice destinate AM. 
Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6Vârful plasmatic e atins la 6--------8 or8 or8 or8 or8 or8 or8 or8 ore după administrari unicee după administrari unicee după administrari unicee după administrari unicee după administrari unicee după administrari unicee după administrari unicee după administrari unice........        

Există condiExistă condiExistă condiExistă condiExistă condiExistă condiExistă condiExistă condiŃŃŃŃŃŃŃŃionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip ionări orale de tip controled slow releasecontroled slow releasecontroled slow releasecontroled slow releasecontroled slow releasecontroled slow releasecontroled slow releasecontroled slow release bolus,bolus,bolus,bolus,bolus,bolus,bolus,bolus,
ce pot mence pot mence pot mence pot mence pot mence pot mence pot mence pot menŃŃŃŃŃŃŃŃine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice ine niveluri plasmatice terapeutice 22222222--------3 zile3 zile3 zile3 zile3 zile3 zile3 zile3 zile după  după  după  după  după  după  după  după 
doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză doar o singură doză (doza (doza (doza (doza (doza (doza (doza (doza uzualăuzualăuzualăuzualăuzualăuzualăuzualăuzuală: : : : : : : : 55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp55 mg/kgcorp).).).).).).).).

Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul Sulfafenazolul 
sulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbsulfamidă semiretard cu absorbŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bunăi difuziune foarte bună, , , , , , , , 
realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice realizează o cuplare cu proteinele plasmatice îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 

80%.80%.80%.80%.80%.80%.80%.80%. Se menSe menSe menSe menSe menSe menSe menSe menŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine îîîîîîîîn organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism 12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.
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Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul 
cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice cuplează masiv cu proteinele plasmatice (90%).(90%).(90%).(90%).(90%).(90%).(90%).(90%).
se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid se absoarbe rapid îîîîîîîîn administrările oralen administrările oralen administrările oralen administrările oralen administrările oralen administrările oralen administrările oralen administrările orale, i, i, i, i, i, i, i, i
eliminare lentăeliminare lentăeliminare lentăeliminare lentăeliminare lentăeliminare lentăeliminare lentăeliminare lentă, men, men, men, men, men, men, men, menŃŃŃŃŃŃŃŃinânduinânduinânduinânduinânduinânduinânduinându--------se se se se se se se se îîîîîîîîn organism la concentran organism la concentran organism la concentran organism la concentran organism la concentran organism la concentran organism la concentran organism la concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia 
terapeutică terapeutică terapeutică terapeutică terapeutică terapeutică terapeutică terapeutică 2424242424242424--------36 h.36 h.36 h.36 h.36 h.36 h.36 h.36 h.
Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃară sub formăară sub formăară sub formăară sub formăară sub formăară sub formăară sub formăară sub formă:::::::: injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă, pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr., pulv., compr.

Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) Sulfatioureea (Badionalul) 
este inclusă este inclusă este inclusă este inclusă este inclusă este inclusă este inclusă este inclusă îîîîîîîîn alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice, timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de 
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.iune fiind scurt.
Asociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formeAsociat cu Marfanilul, formează preparatulază preparatulază preparatulază preparatulază preparatulază preparatulază preparatulază preparatul Marbadal, Marbadal, Marbadal, Marbadal, Marbadal, Marbadal, Marbadal, Marbadal, folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit 
îîîîîîîîn diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale şşşşşşşşi mai ales i mai ales i mai ales i mai ales i mai ales i mai ales i mai ales i mai ales îîîîîîîîn cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. 
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SulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamidaSulfacetamida
sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic sulfamidă puternic acetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcacetilată la funcŃŃŃŃŃŃŃŃia aminicăia aminicăia aminicăia aminicăia aminicăia aminicăia aminicăia aminică, , , , , , , , 
se absoarbe use absoarbe use absoarbe use absoarbe use absoarbe use absoarbe use absoarbe use absoarbe uşşşşşşşşor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapidor dar se elimină rapid. . . . . . . . 
Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de Folosită sub forma de sare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodicăsare sodică şşşşşşşşi se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel i se administrează cel 
mai adesea mai adesea mai adesea mai adesea mai adesea mai adesea mai adesea mai adesea îîîîîîîîn n n n n n n n asocieri topiceasocieri topiceasocieri topiceasocieri topiceasocieri topiceasocieri topiceasocieri topiceasocieri topice şşşşşşşşi i i i i i i i oftalmice,oftalmice,oftalmice,oftalmice,oftalmice,oftalmice,oftalmice,oftalmice, extern  extern  extern  extern  extern  extern  extern  extern (colirul (colirul (colirul (colirul (colirul (colirul (colirul (colirul cu cu cu cu cu cu cu cu 
Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă 10%) 10%) 10%) 10%) 10%) 10%) 10%) 10%) îîîîîîîîn conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite n conjunctivite şşşşşşşşi cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind noni cheratite, fiind non--------
iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine iritant pentru ochi, medicamentul difuzând foarte bine îîîîîîîîn n n n n n n n 
ochi.ochi.ochi.ochi.ochi.ochi.ochi.ochi.
Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi Sulfacetamida se mai poate folosi şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile 
rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, rinofaringiene, îîîîîîîîn otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca n otitele externe sau ca sulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă entericăsulfamidă enterică

(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).(forma ftalil).

Sulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topiceSulfamidele topice
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Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)Sulfatioureea (Badionalul)
inclusă inclusă inclusă inclusă inclusă inclusă inclusă inclusă îîîîîîîîn alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice,n alte preparate chimioterapice, timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de  timpul său de 
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asiune fiind scurt. Asociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, forociat cu Marfanilul, formează mează mează mează mează mează mează mează 
preparatul preparatul preparatul preparatul preparatul preparatul preparatul preparatul MarbadalMarbadalMarbadalMarbadalMarbadalMarbadalMarbadalMarbadal, folosit , folosit , folosit , folosit , folosit , folosit , folosit , folosit îîîîîîîîn diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale n diferite administrări locale şşşşşşşşi i i i i i i i 
mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales îîîîîîîîn cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. n cele intrauterine. 

NeoxazolulNeoxazolulNeoxazolulNeoxazolulNeoxazolulNeoxazolulNeoxazolulNeoxazolul
sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu sulfamidă cu acacacacacacacacţţţţţţţţiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinară, c, c, c, c, c, c, c, care se concentrează are se concentrează are se concentrează are se concentrează are se concentrează are se concentrează are se concentrează are se concentrează 
foarte mult foarte mult foarte mult foarte mult foarte mult foarte mult foarte mult foarte mult îîîîîîîîn rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi şşşşşşşşi este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă i este foarte activă îîîîîîîîn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecŃŃŃŃŃŃŃŃii urinare ii urinare ii urinare ii urinare ii urinare ii urinare ii urinare ii urinare 
cu cu cu cu cu cu cu cu E.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, ProteusE.coli, Proteus, , , , , , , , PseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonasPseudomonas, e, e, e, e, e, e, e, etc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Se livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă e livrează sub formă 
de comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau solude comprimate sau soluŃŃŃŃŃŃŃŃii 40%.ii 40%.ii 40%.ii 40%.ii 40%.ii 40%.ii 40%.ii 40%.

Sulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida maSulfanilamida (sulfamida mamămămămămămămămă))))))))
Se foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseşşşşşşşşte sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgite sub formă de pudraj pe plăgi, f, f, f, f, f, f, f, fie singură fie ie singură fie ie singură fie ie singură fie ie singură fie ie singură fie ie singură fie ie singură fie 
asociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociatăasociată, , , , , , , , îîîîîîîîn aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau iile locale ca unguente sau îîîîîîîîn aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplican aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile iile iile iile iile iile iile iile 
intrauterine.intrauterine.intrauterine.intrauterine.intrauterine.intrauterine.intrauterine.intrauterine.
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Sulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele entericeSulfamidele enterice

Cei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanCei mai importanŃŃŃŃŃŃŃŃi reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanŃŃŃŃŃŃŃŃi ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunti ai acestui grup sunt: : : : : : : : 
••sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, sulfaguanidina, 

••ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, ftalilsulfatiazolul, 

••ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida ftalilsulfacetamida 
••succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, succinilsulfatiazolul, 

care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică care sunt sulfamide cu solubilitate foarte mică şşşşşşşşi sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte i sunt foarte 
pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃin absorbiin absorbiin absorbiin absorbiin absorbiin absorbiin absorbiin absorbiŃŃŃŃŃŃŃŃe, cu excepe, cu excepe, cu excepe, cu excepe, cu excepe, cu excepe, cu excepe, cu excepŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei sulfaguanidinei, c, c, c, c, c, c, c, care este are este are este are este are este are este are este are este 
absorbită absorbită absorbită absorbită absorbită absorbită absorbită absorbită îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 50%,50%,50%,50%,50%,50%,50%,50%, după administrări unice după administrări unice după administrări unice după administrări unice după administrări unice după administrări unice după administrări unice după administrări unice, , , , , , , , şşşşşşşşi nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu i nu 
va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, va mai avea deci, activitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinalăactivitate strict intestinală. . . . . . . . 
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Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă Modul de prezentare al sulfamidelor enterice e sub formă 
de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.de pulberi insolubile albe.

••SulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazonaSulfamerazona -------- are timp de acare timp de acare timp de acare timp de acare timp de acare timp de acare timp de acare timp de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune circa iune circa iune circa iune circa iune circa iune circa iune circa iune circa 8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.8 ore.

••Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul Neoxazolul -------- este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu  este o sulfamidă cu acacacacacacacacţţţţţţţţiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinarăiune locală urinară, , , , , , , , 
care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult care se concentrează foarte mult îîîîîîîîn rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi n rinichi şşşşşşşşi este foarte i este foarte i este foarte i este foarte i este foarte i este foarte i este foarte i este foarte 
activă activă activă activă activă activă activă activă îîîîîîîîn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecŃŃŃŃŃŃŃŃii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu ii urinare cu E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., E.coli, Proteus spp., 
Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp.Pseudomonas spp., e, e, e, e, e, e, e, etc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Stc. Se livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de e livrează sub formă de 
comprimate sau comprimate sau comprimate sau comprimate sau comprimate sau comprimate sau comprimate sau comprimate sau solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie 40%.ie 40%.ie 40%.ie 40%.ie 40%.ie 40%.ie 40%.ie 40%.

••Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul Sulfametinul -------- este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu  este o sulfamidă care cuplează masiv cu 
proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice proteinele plasmatice (90%). (90%). (90%). (90%). (90%). (90%). (90%). (90%). 
Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează Se realizează şşşşşşşşi la noi i la noi i la noi i la noi i la noi i la noi i la noi i la noi îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilăară sub formă injectabilă, pulbere , pulbere , pulbere , pulbere , pulbere , pulbere , pulbere , pulbere 
sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.sau comprimate.
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AsociaAsociaAsociaAsociaAsociaAsociaAsociaAsociaŃŃŃŃŃŃŃŃiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamideiile de sulfamide

(disulfamide (disulfamide (disulfamide (disulfamide (disulfamide (disulfamide (disulfamide (disulfamide şşşşşşşşi trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)i trisulfamide)

••Suzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbereSuzodil pulbere        -------- disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină  disulfamidă formată din Sulfametazină şşşşşşşşi i i i i i i i 
Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Se administrează oralSe administrează oralSe administrează oralSe administrează oralSe administrează oralSe administrează oralSe administrează oralSe administrează oral........

••Suzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbereSuzotril pulbere        -------- trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol trisulfamidă formată din Sulfatiazol, , , , , , , , 
Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă Sulfacetamidă şşşşşşşşi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodicăi Sulfadimidină sodică, , , , , , , , îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:ie 1:1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Se Se Se Se Se Se Se Se 
administrează oraladministrează oraladministrează oraladministrează oraladministrează oraladministrează oraladministrează oraladministrează oral........

••Suzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabilSuzotril injectabil --------o soluo soluo soluo soluo soluo soluo soluo soluŃŃŃŃŃŃŃŃie 30% care conie 30% care conie 30% care conie 30% care conie 30% care conie 30% care conie 30% care conie 30% care conŃŃŃŃŃŃŃŃine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă ine Sulfacetamidă 
sodică sodică sodică sodică sodică sodică sodică sodică 10p, S10p, S10p, S10p, S10p, S10p, S10p, S10p, Sulfametazină ulfametazină ulfametazină ulfametazină ulfametazină ulfametazină ulfametazină ulfametazină 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH 10p, Sulfatiazol 10p, NaOH şşşşşşşşi apă i apă i apă i apă i apă i apă i apă i apă 

distiltă ad distiltă ad distiltă ad distiltă ad distiltă ad distiltă ad distiltă ad distiltă ad 100. Se100. Se100. Se100. Se100. Se100. Se100. Se100. Se administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează  administrează îîîîîîîîn injecn injecn injecn injecn injecn injecn injecn injecŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.
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•• Suzodril Suzodril Suzodril Suzodril Suzodril Suzodril Suzodril Suzodril –––––––– sol sol sol sol sol sol sol sol. i. i. i. i. i. i. i. injectabilă care connjectabilă care connjectabilă care connjectabilă care connjectabilă care connjectabilă care connjectabilă care connjectabilă care conŃŃŃŃŃŃŃŃine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic ine Sulfatiazol sodic 
16,3%,16,3%,16,3%,16,3%,16,3%,16,3%,16,3%,16,3%, Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică  Sulfacetamidă sodică 15%15%15%15%15%15%15%15% şşşşşşşşi apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad 100.100.100.100.100.100.100.100.

•• AmetosulfinAmetosulfinAmetosulfinAmetosulfinAmetosulfinAmetosulfinAmetosulfinAmetosulfin -------- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă 30% care con30% care con30% care con30% care con30% care con30% care con30% care con30% care conŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine 
Sulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, SulfacetamSulfatiazol, Sulfacetamidă sodică idă sodică idă sodică idă sodică idă sodică idă sodică idă sodică idă sodică şşşşşşşşi Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. i Sulfametin câte 10 p. 

•• SulfotinSulfotinSulfotinSulfotinSulfotinSulfotinSulfotinSulfotin -------- preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză  preparat având la bază sulfaclorpiridaniză 
sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim sodică asociată cu Trimetroprim şşşşşşşşi cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. i cu un antihistaminic. 
Este folosit Este folosit Este folosit Este folosit Este folosit Este folosit Este folosit Este folosit îîîîîîîîn colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze n colibaciloze şşşşşşşşi enterite la vii enterite la vii enterite la vii enterite la vii enterite la vii enterite la vii enterite la vii enterite la viŃŃŃŃŃŃŃŃei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.ei.

•• SumetrolimSumetrolimSumetrolimSumetrolimSumetrolimSumetrolimSumetrolimSumetrolim -------- are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol  are la bază Sulfametoxazol şşşşşşşşi i i i i i i i 
Trimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluTrimetoprim. Este o soluŃŃŃŃŃŃŃŃie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă ie injectabilă 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% şşşşşşşşi se i se i se i se i se i se i se i se 
administrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe ziadministrează odată pe zi, profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 , profund intramuscular câte 1 
ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.ml/10 kg greutate vie.
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•• Tetramidan Tetramidan Tetramidan Tetramidan Tetramidan Tetramidan Tetramidan Tetramidan --------produs francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amesprodus francez, amestec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de tec sub formă de 
pulbere, care spulbere, care spulbere, care spulbere, care spulbere, care spulbere, care spulbere, care spulbere, care se administrează oral e administrează oral e administrează oral e administrează oral e administrează oral e administrează oral e administrează oral e administrează oral şşşşşşşşi care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă i care reprezintă 
un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, un amestec de trei sulfamide, iar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluiar sub formă de soluŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă 25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.25% cuprinde alte trei sulfamide.

•• NeodiarNeodiarNeodiarNeodiarNeodiarNeodiarNeodiarNeodiar -------- suspensie care consuspensie care consuspensie care consuspensie care consuspensie care consuspensie care consuspensie care consuspensie care conŃŃŃŃŃŃŃŃine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, uine trei sulfamide, un n n n n n n n 
chimioterapic chimioterapic chimioterapic chimioterapic chimioterapic chimioterapic chimioterapic chimioterapic -------- Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă  Furazolidonă -------- şşşşşşşşi un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic i un antihistaminic --------        
NeomicinăNeomicinăNeomicinăNeomicinăNeomicinăNeomicinăNeomicinăNeomicină. Se folose. Se folose. Se folose. Se folose. Se folose. Se folose. Se folose. Se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la n tratamentul enteritelor la 
purcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoarepurcei pe cale orală cu o seringă dozatoare........

Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de Se administrează odată pe zi la purcei de 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg şşşşşşşşi două i două i două i două i două i două i două i două 
doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7doze pe zi la purceii de 7--------12 kg12 kg12 kg12 kg12 kg12 kg12 kg12 kg, i, i, i, i, i, i, i, iar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul ar tratamentul 

durează trei ziledurează trei ziledurează trei ziledurează trei ziledurează trei ziledurează trei ziledurează trei ziledurează trei zile........
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Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele Homosulfamidele şşşşşşşşi sulfonelei sulfonelei sulfonelei sulfonelei sulfonelei sulfonelei sulfonelei sulfonele

Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere Utilizate cu precădere îîîîîîîîn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umanăn medicina umană, dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară cea  veterinară (homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).(homosulfamidele).

MarfanilMarfanilMarfanilMarfanilMarfanilMarfanilMarfanilMarfanil        -------- realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezisten realizează mai greu rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă şşşşşşşşi se i se i se i se i se i se i se i se 
folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşşte sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca te sub forma unor preparate injectabile ca 
trisulfamida trisulfamida trisulfamida trisulfamida trisulfamida trisulfamida trisulfamida trisulfamida Supronal.Supronal.Supronal.Supronal.Supronal.Supronal.Supronal.Supronal.

DiazonaDiazonaDiazonaDiazonaDiazonaDiazonaDiazonaDiazona este o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseeste o sulfonă care se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn n n n n n n n 
tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai tratamentul leprei la om. Se mai îîîîîîîîntâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlneşşşşşşşşte te te te te te te te şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei unele preparate destinate tratamentului coccidiozei 
la păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsărila păsări........
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Sulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoariceSulfamidele antiprotozoarice

Modul de acModul de acModul de acModul de acModul de acModul de acModul de acModul de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este iune cel mai cunoscut al acestor sulfamide este 
îîîîîîîîn special n special n special n special n special n special n special n special asupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexualeasupra stadiilor imature, asexuale, dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar , dar şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra 
schizonschizonschizonschizonschizonschizonschizonschizonŃŃŃŃŃŃŃŃilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor unde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folicunde interferează calea acid folic/APAB./APAB./APAB./APAB./APAB./APAB./APAB./APAB.

SulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalinaSulfachinoxalina (4(4(4(4(4(4(4(4--------aminoaminoaminoaminoaminoaminoaminoamino--------2N2N2N2N2N2N2N2N--------quinoxalinylquinoxalinylquinoxalinylquinoxalinylquinoxalinylquinoxalinylquinoxalinylquinoxalinyl--------benzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzen--------sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida)sulfonamida) activă activă activă activă activă activă activă activă 
asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor asupra coccidiilor şşşşşşşşi este folosită i este folosită i este folosită i este folosită i este folosită i este folosită i este folosită i este folosită şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a n terapia curativă a 
holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.holerei aviare.

Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine Se absoarbe bine îîîîîîîîn intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.

ÎÎÎÎÎÎÎÎn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând ii mari are efecte negative: producând 
degenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescendegenerescenŃŃŃŃŃŃŃŃe foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu e foliculare ovariene la păsări cu 
compromiterea funccompromiterea funccompromiterea funccompromiterea funccompromiterea funccompromiterea funccompromiterea funccompromiterea funcŃŃŃŃŃŃŃŃiei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene iei de reproducere, fenomene 
degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.degenerative ale suprarenalei.
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SulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalinaSulfaquinoxalina

se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează se administrează îîîîîîîîn  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer n  apa de băut sau ca premix furajer îîîîîîîîn n n n n n n n 
coccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găinăcoccidiozele puilor de găină, curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea , curcilor, iepurilor, cel mai adesea 
îîîîîîîîn asocian asocian asocian asocian asocian asocian asocian asociaŃŃŃŃŃŃŃŃii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.ii cu amprolium.

DozajDozajDozajDozajDozajDozajDozajDozaj        

-------- curcani curcani curcani curcani curcani curcani curcani curcani, p, p, p, p, p, p, p, pui de găină ui de găină ui de găină ui de găină ui de găină ui de găină ui de găină ui de găină şşşşşşşşi alte păsării alte păsării alte păsării alte păsării alte păsării alte păsării alte păsării alte păsări: : : : : : : : 125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi125 ppm/zi îîîîîîîîn furaje sau n furaje sau n furaje sau n furaje sau n furaje sau n furaje sau n furaje sau n furaje sau 
apăapăapăapăapăapăapăapă, timp de , timp de , timp de , timp de , timp de , timp de , timp de , timp de 8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile, preventiv , preventiv , preventiv , preventiv , preventiv , preventiv , preventiv , preventiv şşşşşşşşi i i i i i i i 500 ppm500 ppm500 ppm500 ppm500 ppm500 ppm500 ppm500 ppm îîîîîîîîn apă pentru n apă pentru n apă pentru n apă pentru n apă pentru n apă pentru n apă pentru n apă pentru 7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile, , , , , , , , 
curativ.curativ.curativ.curativ.curativ.curativ.curativ.curativ.

-- iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, iepuri, preventiv, 250 ppm250 ppm250 ppm250 ppm250 ppm250 ppm250 ppm250 ppm zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, zilnic, îîîîîîîîn furaje n furaje n furaje n furaje n furaje n furaje n furaje n furaje şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- 1000 ppm1000 ppm1000 ppm1000 ppm1000 ppm1000 ppm1000 ppm1000 ppm îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, curativ. , curativ. , curativ. , curativ. , curativ. , curativ. , curativ. , curativ. 

-- pentru vipentru vipentru vipentru vipentru vipentru vipentru vipentru viŃŃŃŃŃŃŃŃei, dei, dei, dei, dei, dei, dei, dei, doza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de oza preventivă este de 12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.12 mg/kg corp.
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Perioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicerePerioada de interzicere pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de  pentru carnea de pasăre este de 5 5 5 5 5 5 5 5 
zile. zile. zile. zile. zile. zile. zile. zile. 
Efecte secundareEfecte secundareEfecte secundareEfecte secundareEfecte secundareEfecte secundareEfecte secundareEfecte secundare        -------- găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare găinile ouătoare, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medicaŃŃŃŃŃŃŃŃia trebuie ia trebuie ia trebuie ia trebuie ia trebuie ia trebuie ia trebuie ia trebuie 
oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună oprită cu o lună îîîîîîîînaintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării naintea ouatului existând pericolul afectării 
foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. foliculilor ovarieni. 
łłłłłłłłinânduinânduinânduinânduinânduinânduinânduinându--------se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului se cont de efectele secundare ale Sulfacoccidinului 
ssssssss--------a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: a preparat produsul: SulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridinăSulfaveridină care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere  care este o asociere 
formată din formată din formată din formată din formată din formată din formată din formată din 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% SulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalinăSulfachinoxalină şşşşşşşşi 2,2% i 2,2% i 2,2% i 2,2% i 2,2% i 2,2% i 2,2% i 2,2% EtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridinăEtoxidiaveridină. . . . . . . . 
Acesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseAcesta se foloseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn apa de băut n apa de băut n apa de băut n apa de băut n apa de băut n apa de băut n apa de băut n apa de băut îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii de 2ii de 2ii de 2ii de 2ii de 2ii de 2ii de 2ii de 2‰‰‰‰‰‰‰‰. . . . . . . . 

DimerasolDimerasolDimerasolDimerasolDimerasolDimerasolDimerasolDimerasol
condicondicondicondicondicondicondicondiŃŃŃŃŃŃŃŃionat ionat ionat ionat ionat ionat ionat ionat îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluŃŃŃŃŃŃŃŃii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram ii 33%, activ asupra germenilor Gram 
negativi negativi negativi negativi negativi negativi negativi negativi şşşşşşşşi pozitivi i pozitivi i pozitivi i pozitivi i pozitivi i pozitivi i pozitivi i pozitivi şşşşşşşşi dar i dar i dar i dar i dar i dar i dar i dar şşşşşşşşi asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor.i asupra coccidiilor. Se  Se  Se  Se  Se  Se  Se  Se 
administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral administrează oral sau parenteral (i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).(i.v, i.m sau s.c).
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Sulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelminticeSulfamidele antihelmintice

•• Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului Studiile au demonstrat eficacitatea clorsulonului 
îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor, îîîîîîîîn special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui n special asupra lui FasciolaFasciolaFasciolaFasciolaFasciolaFasciolaFasciolaFasciola, , , , , , , , 
stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar stadii adulte, dar şşşşşşşşi asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature i asupra unor forme imature forme forme forme forme forme forme forme forme 
tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 tinere de 6 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt. la oaie . la oaie . la oaie . la oaie . la oaie . la oaie . la oaie . la oaie şşşşşşşşi de 8i de 8i de 8i de 8i de 8i de 8i de 8i de 8 săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt. la vi. la vi. la vi. la vi. la vi. la vi. la vi. la viŃŃŃŃŃŃŃŃel, ael, ael, ael, ael, ael, ael, ael, au fost u fost u fost u fost u fost u fost u fost u fost 
eliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unicăeliminate doar cu o doză unică........

Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, Medicamentul este rapid absorbit, îîîîîîîîn n n n n n n n proporproporproporproporproporproporproporproporŃŃŃŃŃŃŃŃie de 75%ie de 75%ie de 75%ie de 75%ie de 75%ie de 75%ie de 75%ie de 75% şşşşşşşşi i i i i i i i 
cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă cuplează la plasmă (25%)(25%)(25%)(25%)(25%)(25%)(25%)(25%) şşşşşşşşi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roi celulele seriei roşşşşşşşşii, de aici ii, de aici ii, de aici ii, de aici ii, de aici ii, de aici ii, de aici ii, de aici 

activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.activitatea asupra trematodelor.
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ClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonul
44444444--------aminoaminoaminoaminoaminoaminoaminoamino--------66666666--------(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)(tricloroethenyl)--------1,31,31,31,31,31,31,31,3--------benzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzenbenzen--------disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.disulfonamida.
Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul Clorsulonul nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de nu este mutagen sau teratogen, având indicele de 
siguransiguransiguransiguransiguransiguransiguransiguranŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de peste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de oripeste 25 de ori doza uzuală doza uzuală doza uzuală doza uzuală doza uzuală doza uzuală doza uzuală doza uzuală, totu, totu, totu, totu, totu, totu, totu, totuşşşşşşşşi nu se va i nu se va i nu se va i nu se va i nu se va i nu se va i nu se va i nu se va 
administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.administra la vaci de lapte.
Dozaj. Dozaj. Dozaj. Dozaj. Dozaj. Dozaj. Dozaj. Dozaj. 
Bovine Bovine Bovine Bovine Bovine Bovine Bovine Bovine şşşşşşşşi ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. i ovine: 7 mg/kgc., p. o. şşşşşşşşi 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  i 4 mg/kgc., pe cale s.c.  
Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere Perioada de interzicere pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 pentru carne este de 8 săptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămâni........
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••Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele Diaminopirimidinele şşşşşşşşi i i i i i i i 

asocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelorasocierea sulfamidelor
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Asocierea Asocierea Asocierea Asocierea Asocierea Asocierea Asocierea Asocierea sulfamidă sulfamidă sulfamidă sulfamidă sulfamidă sulfamidă sulfamidă sulfamidă + poten+ poten+ poten+ poten+ poten+ poten+ poten+ potenŃŃŃŃŃŃŃŃializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid ializator = efect bactericid 
şşşşşşşşi meni meni meni meni meni meni meni menŃŃŃŃŃŃŃŃin astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele in astfel sulfamidele îîîîîîîîn arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic n arsenalul terapeutic 
antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. antibacterian modern. 

••EEEEEEEEficacitatea ficacitatea ficacitatea ficacitatea ficacitatea ficacitatea ficacitatea ficacitatea poate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescutăpoate fi crescută prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu prin asocierea cu 
inhibitorii inhibitorii inhibitorii inhibitorii inhibitorii inhibitorii inhibitorii inhibitorii dihidrofolatdihidrofolatdihidrofolatdihidrofolatdihidrofolatdihidrofolatdihidrofolatdihidrofolat--------reductazelorreductazelorreductazelorreductazelorreductazelorreductazelorreductazelorreductazelor, a, a, a, a, a, a, a, adică dică dică dică dică dică dică dică 2,42,42,42,42,42,42,42,4--------
diaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinelediaminopirimidinele, sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare., sau cu structuri similare.

Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul 
prima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidinăprima diaminopirimidină descoperită descoperită descoperită descoperită descoperită descoperită descoperită descoperită, c, c, c, c, c, c, c, cu activitate u activitate u activitate u activitate u activitate u activitate u activitate u activitate 
antibacterianăantibacterianăantibacterianăantibacterianăantibacterianăantibacterianăantibacterianăantibacteriană, , , , , , , , fără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelorfără a avea neajunsurile sulfamidelor, , , , , , , , 
fără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundare şşşşşşşşi care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a i care, are capacitatea de a 
potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃaaaaaaaa reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.reciproc cu sulfamidele.
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Acid Para Amino Benzoic

Acid dihidrofolic

Acid tetrahidrofolic

ADN

SULFAMIDE

dihirofolat reductaza

TRIMETOPRIM

••Rezultat = creRezultat = creRezultat = creRezultat = creRezultat = creRezultat = creRezultat = creRezultat = creşşşşşşşşterea efectului terea efectului terea efectului terea efectului terea efectului terea efectului terea efectului terea efectului şşşşşşşşi i i i i i i i 
transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic transformarea din bacteriostatic îîîîîîîîn n n n n n n n 
bactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin crebactericid, exprimat prin creşşşşşşşşterea terea terea terea terea terea terea terea 
indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. indexului terapeutic de câteva ori. 

••de rede rede rede rede rede rede rede reŃŃŃŃŃŃŃŃinut căinut căinut căinut căinut căinut căinut căinut că, combina, combina, combina, combina, combina, combina, combina, combinaŃŃŃŃŃŃŃŃia este ia este ia este ia este ia este ia este ia este ia este 
antagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenantagonizată de către prezenŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 
timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol timidinei (cu rol îîîîîîîîn deturnarea n deturnarea n deturnarea n deturnarea n deturnarea n deturnarea n deturnarea n deturnarea 
procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). procesului de formare al ADN). 

Situri de acSituri de acSituri de acSituri de acŃŃŃŃiune a sulfamidelor iune a sulfamidelor iune a sulfamidelor iune a sulfamidelor şşşşi trimetoprimuluii trimetoprimuluii trimetoprimuluii trimetoprimului
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Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul Trimetoprimul 
principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic principalul compus folosit chimioterapic şşşşşşşşi poteni poteni poteni poteni poteni poteni poteni potenŃŃŃŃŃŃŃŃializator. ializator. ializator. ializator. ializator. ializator. ializator. ializator. 

••acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostaticăiune bacteriostatică, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor, spectru apropiat de al sulfamidelor

••îîîîîîîîn bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii n bolile majore ale câinelui, pisicii şşşşşşşşi animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă i animalelor de fermă 

••bolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastrobolile tractului: respirator, urinar, gastro--------intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.intestinal, genital.
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••Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu Cele mai frecvente asocieri ale trimetoprimului sunt cu 
sulfadoxinasulfadoxinasulfadoxinasulfadoxinasulfadoxinasulfadoxinasulfadoxinasulfadoxina şşşşşşşşi i i i i i i i sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.sulfadiazina.        

••Asocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporAsocierea cu Trimetoprimul se face după proporŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiaaaaaaaa 1:5. 1:5. 1:5. 1:5. 1:5. 1:5. 1:5. 1:5. 

••Cele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cuCele mai importante amestecuri se fac cu::::::::
sulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolulsulfametoxazolul, s, s, s, s, s, s, s, sulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclorulfadiazina, sulfadoxina, sulfaclor--------
pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.pirimidazina.

••ExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreţţţţţţţţiaiaiaiaiaiaiaia trimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urinătrimetoprimului se face prin urină........

N

N

HNSO2

OCH3
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N N
NH2
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Sulfadiazina

Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina Sulfadoxina şşşşşşşşi sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazinai sulfadiazina
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CombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia trimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiaztrimetoprim + sulfadiazinăinăinăinăinăinăinăină e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai  e prezentă sub mai 
multe formulărimulte formulărimulte formulărimulte formulărimulte formulărimulte formulărimulte formulărimulte formulări::::::::
••injectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabilinjectabileeeeeeee (80mg (80mg trimetoprim+400mg sulfadiazitrimetoprim+400mg sulfadiazinănă/ml/ml

••boluriboluriboluriboluriboluriboluriboluriboluri (0,2 (0,2 g trimetoprim +g trimetoprim + 1  1 g sulfadiazinăg sulfadiazină).).
••pulberi oralepulberi oralepulberi oralepulberi oralepulberi oralepulberi oralepulberi oralepulberi orale ((0,2 trimetoprim 0,2 trimetoprim ++ 1 1g sulfadiazinăg sulfadiazină/10g pulv.)/10g pulv.)

••susp. oralesusp. oralesusp. oralesusp. oralesusp. oralesusp. oralesusp. oralesusp. orale (80mg (80mg trimetoprim + 400mg sultrimetoprim + 400mg sulfadiazinăfadiazină/ml. /ml. 
••tableteletableteletableteletableteletableteletableteletableteletabletele (80 mg (80 mg şşi 400 mg)i 400 mg)
La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, La: A.M., câini, 15 mg/kg x 2 ori/zi,15 mg/kg x 2 ori/zi, pisici, pisici, pisici, pisici, pisici, pisici, pisici, pisici, 120 mg/zi120 mg/zi
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AlAlAlAlAlAlAlAlŃŃŃŃŃŃŃŃi poteni poteni poteni poteni poteni poteni poteni potenŃŃŃŃŃŃŃŃializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidăializatori de sulfamidă

DiaveridinaDiaveridinaDiaveridinaDiaveridinaDiaveridinaDiaveridinaDiaveridinaDiaveridina
••potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃializator cu ializator cu ializator cu ializator cu ializator cu ializator cu ializator cu ializator cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii,iuni chimioterapice proprii, activ activ activ activ activ activ activ activ îîîîîîîîn n n n n n n n 
coccidiozcoccidiozcoccidiozcoccidiozcoccidiozcoccidiozcoccidiozcoccidiozeeeeeeee la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări. S. S. S. S. S. S. S. Se utilizează e utilizează e utilizează e utilizează e utilizează e utilizează e utilizează e utilizează îîîîîîîîn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pn asociere mai ales pt.t.t.t.t.t.t.t.        
tratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsăritratamentul coccidiozei la păsări........

EtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridinaEtoxidiaveridina
••compus unde funccompus unde funccompus unde funccompus unde funccompus unde funccompus unde funccompus unde funccompus unde funcŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia metoximetoximetoximetoximetoximetoximetoximetoxi ((((((((a Diaveridineia Diaveridineia Diaveridineia Diaveridineia Diaveridineia Diaveridineia Diaveridineia Diaveridinei)))))))) e e e e e e e e îîîîîîîînlocuită nlocuită nlocuită nlocuită nlocuită nlocuită nlocuită nlocuită 
cu o funccu o funccu o funccu o funccu o funccu o funccu o funccu o funcŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie etoxi.etoxi.etoxi.etoxi.etoxi.etoxi.etoxi.etoxi.

••pulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalinăpulbere cristalină, u, u, u, u, u, u, u, uşşşşşşşşor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuie, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, g, g, g, g, g, g, g, gust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, ust amar, 
insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn acizi. n acizi. n acizi. n acizi. n acizi. n acizi. n acizi. n acizi. 

••acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare ionează asupra coccidiilor fără efecte secundare şşşşşşşşi se i se i se i se i se i se i se i se 

poate folosi poate folosi poate folosi poate folosi poate folosi poate folosi poate folosi poate folosi şşşşşşşşi la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoarei la găinile ouătoare........
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•• Vă mulVă mulțțumesc pentru atenumesc pentru atențție!ie!


