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Rezumat
Prezenta lucrare este orientată spre elucidarea principalelor mecanisme de acţiune a 
preparatelor antifungice, precum şi sistemele de clasificare contemporane ale preparatelor 
antifungice în baza acestor mecanisme, dar şi a structurii lor chimice. Sunt evidenţiate 
cele mai universale mecanisme de dezvoltare a rezistenţei la acţiunea preparatelor 
antifungice. Este argumentată necesitatea unor noi cercetări orientate spre stabilirea 
posibilităţilor de depăşire a rezistenţei la tratamentul antifungic. Sunt prezentate 
exemple de rezultate obţinute în rezultatul abordărilor contemporane a acestei probleme 
terapeutice şi farmaceutice.
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În ultimul timp fungii se manifestă tot mai activ în calitate de agenţi cauzali ai 
infecţiilor umane, ceea ce este determinat, în primul rând, de numărul în creştere a 
persoanelor cu imunosupresie severă. Prin aceasta se explică interesul major faţă 
de informaţia despre rolul acestor microorganisme în dezvoltarea diverselor stări 
patologice [4]. Cu toate că se lucrează foarte mult la elaborarea medicamentelor 
antifungice mai active şi mai puţin toxice, se aplică măsuri de profilaxie practic în toată 
lumea, micozele (în special cele invazive) continuă să fie unele dintre cele mai grave 
complicaţii infecţioase, care cauzează o rată de mortalitate înaltă [20]. 

Maladiile cauzate de fungi includ infecţii dermatofite, sistemice şi oportuniste. 
Infecţiile dermatofite sunt cauzate de infectarea straturilor superficiale ale pielii de 
către agenţii dermatofiţi. Noţiunea dată este bazată de fapt pe localizarea specifică a 
afecţiunilor şi nu pe apartenenţa sistematică a agenţilor cauzali, cu toate că majoritatea 
dermatofiţilor fac parte din genurile Microsporum, Trichophyton şi Epidermophyton. 
Conform unor autori aproximativ 25% din populaţia Terei sunt infectaţi cu aceşti 
germeni [3, 14]. 

Infecţiile fungice invazive (sistemice) au o incidenţă care este mult mai mică decât 
cea a infecţiilor superficiale, dar provoacă o îngrijorare mai mare deoarece acestea sunt 
asociate cu o rată de mortalitate inacceptabil de ridicată, acestea luând viaţa anual a 
aproximativ un milion şi jumătate de oameni [13]. Acest tip de infecţii se produc prin 
inhalarea sporilor, ce cauzează pneumonii fungice. Aceste pneumonii nu pot fi transmise 
de la om la om, dar pot apărea şi la persoane sănătoase. Multe dintre organismele care 
cauzează infecţii fungice sistemice se caracterizează prin locaţii geografice specifice 
cu climat favorabil pentru proliferarea lor. Printre cele mai cunoscute infecţii de acest 
fel se numără coccidioidomicoza (Cocidioides immitis), histoplazmoza (Histoplasma 
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capsulatum), blastomicoza (Blastomyces dermatitidis) ş.a. [26], iar 90% din cazurile de 
deces sunt cauzate de speciile din genurile Cryptococcus, Candida şi Aspergillus [13]. 

Fungii, care cauzează infecţii oportuniste (Candida albicans, Cryptococcus 
neoformans, Aspergillus sp., Murcor sp. ş.a.) sunt periculoşi în special pentru 
persoanele cu statut imun compromis, la care provoacă infecţii grave (candidoze, 
meningita criptococală, aspergiloza, mucormicoza ş.a). Pacienţii deosebit de sensibili 
la aceste infecţii includ persoane cu diabet, leucemie, cancer, HIV şi alte tipuri de 
imunodeficienţă [7, 26]. 

Elaborarea preparatelor antifungice, care pot fi aplicate cu succes în tratamentul 
micozelor la om trebuie să acţioneze în baza diferenţelor între celulele fungice şi 
cele proprii corpului uman. În acelaşi timp fungii ca şi mamiferele sunt organisme 
eucariote, şi deci, elaborarea preparatelor care atacă celulele fungice fără a provoca 
daune organismului uman este o sarcină extrem de dificilă. Una dintre deosebirile, care 
pot fi exploatate în designul farmaceutic al preparatelor antifungice, este prezenţa unui 
sterol specific în membrana celulară a drojdiilor - şi anume ergosterolul (la mamifere 
în locul acestuia este prezent colesterolul) [31]. O ţintă specifică pentru acţiunea 
preparatelor antifungice sunt şi componentele peretelui celular – manoproteinele şi 
β-glucanii. Marea majoritate a medicamentelor active contra fungilor patogeni sunt 
elaborate anume în baza acestor diferenţe de bază 

Preparatele care sunt utilizate în prezent pentru tratarea maladiilor provocate de 
fungi pot fi divizate după mai multe criterii, principalele dintre care sunt: mecanismul 
de acţiune şi structura chimică. După mecanismul de acţiune toate medicamentele 
antifungice se divid în următoarele grupuri:

Inhibitori ai sintezei peretelui celular (de ex. Caspofungina);1. 
Preparate ce fixează ergosterolul din componenţa membranei citoplasmatice 2. 
(de ex. Nistatina, Amfotericina –B);
Inhibitori ai sintezei ergosterolului + lanosterolului (de ex. Terbinafina, 3. 
Naftifina, Butenafina ş.a);
Inhibitori ai sintezei ergosterolului (din acest grup fac parte Azolele);4. 
Inhibitori ai sintezei acizilor nucleici (de ex.5-Flucitozina);5. 
Inhibitori ai mitozei fungale6.  (de ex. Griseofulvina);
Preparat cu un alt mecanism de acţiune (de ex. Ciclopiroxul, Tolnaftalul,7.     
Haloprogina ş.a.)

Clasificarea preparatelor antifungice în baza structurii chimice permite evidenţierea 
următoarelor grupuri [10, 17]:

Polienele (afotericina, nistatina, hamicina)1. 
Azolele (ketoconazolul, clotrimazolul, oxiconazolul, miconazolul, itraconazolul, 2. 
voriconazolul ş.a.)
Alilaminele (terbinafina, butenafina)3. 
Flucitozina 4. 
Echinocandinele5.  (caspongina, anidulafungina, micafungina ş.a)
Alţi agenţi antifungali topici (tolnaftatul, acidul benzoic ş.a)6. 

Azolele (de ex. fluconazolul, voriconazolul şi posaconazolul) şi alilaminele 
(de ex. terbinafina) inhibă biosinteza ergosterolului, în timp ce polienele (de ex. 
amfotericina B) se leagă de ergosterolul din componenţa membranei citoplasmatice, 
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ceea ce duce la formarea porilor şi modificarea drastică a permiabilităţii membranare. 
Flucitozina (5-fluorocitozina) inhibă metabolismul pirimidinic şi sinteza ADN-ului, iar 
echinocandina (caspofungina, anidulafungina, micafungina) sunt agenţi cu activitatea 
vis-a-vis de peretele celular, blocând sinteza β-1,3-D glucanului, care este componentul 
structural major al peretelui celular la fungi [7- 9, 26]. În clinică se aplică prioritar trei 
grupuri de agenţi antigungici, şi anume azolele, polienele şi alilaminele/tiocarbamatele, 
bazate pe inhibarea sintezei ori interacţiunea directă cu ergosterolul.

Utilizarea pe scară largă a preparatelor antifungice este unul dintre factorii care 
facilitează apariţia rezistenţei. Apariţia rezistenţei dobândite la speciile prevalente 
de fungi patogeni reduce posibilităţile unui tratament eficace. Creşterea rezistenţei la 
acţiunea preparatelor antifungice implică sporirea morbidităţii şi mortalităţii în rândurile 
populaţiei, dar şi ascensiunea costurilor de îngrijire şi tratament a persoanelor afectate. 
Studiul rezistenţei la preparatele antifungice în prezent rămâne în urmă cu mult faţă de cel 
al rezistenţei la preparatele antibacteriane. Din aceste motive atenţia cercetătorilor este 
concentrată pe studiul detaliat al mecanismelor de rezistenţă antifungică, perfecţionarea 
metodelor de detectare a rezistenţei, elaborarea de noi preparate antifungice pentru 
tratamentul infecţiilor cauzate de microorganisme rezistente, şi aplicarea metodelor de 
prevenire a apariţiei şi răspândirii formelor rezistente de fungi patogeni [9, 28]. 

Rezistenţa la acţiunea preparatelor antifungice este specifică atât tulpinilor de 
patogeni primar rezistente (care sunt din start insusceptile ori puţin susceptibile la 
acţiunea anumitor agenţi antimicrobieni), cât şi celor secundar rezistente (care capătă 
această rezistenţa ca urmare a expunerii la acţiunea agenţilor antifungici). Printre 
factorii care duc la formarea rezistenţei secundare sunt: 

aplicarea tratamentelor antifungice persoanelor cu statut imun compromis, la •	
care cel mai des aceste tratamente eşuează, iar infecţia fungică este combătută 
fără a beneficia de un răspuns imun al organismului [1];
prezenţa în corp a cateterelor, valvelor artificiale şi altor dispozitive chirurgicale •	
favorizează aderarea fungilor patogeni şi formarea filmelor rezistente [2];
aplicarea în tratamente a dozelor improprii - mai mici decât cele suficiente •	
pentru a se manifesta ca fungicide [7].

Mecanismele moleculare ale rezistenţei primare sunt extrem de diverse şi specifice 
fiecărui agent antifungic. În prezent sunt acumulate numeroase date despre rezistenţa 
fungilor patogeni la acţiunea diverselor preparate medicamentoase. Unul dintre cele mai 
răspândite mecanisme de rezistenţă la acţiunea preparatelor antifungice este procesul 
mutagen ori superexpresia enzimelor implicate în biosinteza ergosterolului: enzima 
lanosterol 14a-demetilaza citocrom P450-dependentă (cunoscută ca Erg11 la drojdii, de 
ex. la Candida albicans şi Cryptococcus neoformans, şi ca Cyp51A la fungii miceliali, 
ca de ex. Aspergillus fumigatus). Azolele se leagă cu fragmentele ferice ale site-urile 
de legare a hemului şi blochează substratul natural al enzimei - lanosterolul, perturbând 
astfel procesul de biosinteză [28]. Mecanismele de rezistenţă la azole care vizează 
membrana celulară poate apărea prin mai multe mecanisme, inclusiv superexpresia sau 
modificarea ţintei preparatului, suprareglarea activităţii transportatorilor, sau inducerea 
modificărilor celulare care reduc toxicitatea medicamentului sau induc toleranţă faţă de 
medicament. În caz de suprareglare a transportorilor membranari are loc o superexpresie 
a genelor Cdr1, Cdr2 şi Mdr1, iar în cazul răspunsului la stresul celuar se înregistrează 
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mutaţii in Erg3 ori în mediatorii răspunsului celular Hsp90, Sgt1, KDACs, PKC [6, 8]
Mecanismele moleculare de rezistenţă la poliene ( de ex.amfotericină B) sunt 

diferite de cele descrise pentru azole. Polienele se leagă de ergosterolul din membrana 
celulară. Ca urmare, se formează pori, care afectează permeabilitatea şi în cele din urmă 
provoacă moartea celulei. Mecanismele de rezistenţă la amfotericina B nu sunt bine 
înţelese, dar s-a stabilit, că epuizarea conţinutului de ergosterol în membrana celulei 
fungice este asociată cu rezistenţa la acţiunea preparatului, fără a afecta viabilitatea 
celulară. Aceste deficienţe ar putea fi rezultatul mutaţiilor în genele care codifică unele 
dintre enzimele implicate în sinteza ergosterolului. Astfel, defectarea genei ERG3 
conduce la acumularea altor steroli în loc de ergosterol [16]. 

Flucitozina după pătrundere în celula fungică este convertită în 5-fluorouracil (forma 
metabolic activă), care inhibă replicarea ADN-ului şi sinteza proteinelor. Mecanismele 
moleculare de rezistenţă la flucitozină se datorează mutaţiilor în enzima permeaza purin-
citozinică (codificată de gena FCY2), care este responsabilă pentru gradul de utilizare a 
medicamentului în celulă; sau mutaţiilor enzimei citozin-deaminaza (codificată de gena 
FCY1), care este responsabilă pentru transformarea în 5-fluorouracil. Un alt mecanism 
molecular al acestui tip de rezistenţă este mutaţia enzimei uracil fosforiboziltransferaza, 
care este responsabilă pentru transformarea 5-fluorouracilului în 5-fluorouridină 
monofosfat (codificata de gena FUR1). Aceste mecanisme au fost stabilite în special 
pentru C. albicans [8, 43].

Acţiunea antifungică a alilaminelor, dintre care şi terbinafina se bazează pe inhibarea 
sintezei ergosterolului prin blocarea enzimei squalen epoxidaza. Ca rezultat are loc o 
supraacumulare a squalenei în membrana celulară a fungilor care provoacă mărirea 
permeabilităţii membranare şi moartea celulelor. Rezistenţa la terbinafină se datorează 
unei mutaţii în gena squalen epoxidaza care conduce la substituţia aminoacidică L393F 
şi F397L; această mutaţie a fost depistată la tulpinile de Trichophyton rubrum rezistente 
la terbinafină [29, 30]. Înlocuirea fenilalaninei cu leucină în poziţia 391, în squalen 
epoxidaza Aspergillus nidulans şi mutaţia echivalentă în gena ErgA la A. fumigatus, 
rezultând dintr-o substituţie F389L, conferă rezistenţă la terbinafină [35]. 

Peliculele biologice (biofilmele) sunt una dintre formele cele mai prevalente de 
creşterea microbiană în natură, şi multe dintre speciile patogene de drojdii şi fungi 
miceliali se caracterizează prin asemenea tip de creştere. Biofilmele prezintă o structură 
tridimensională ce cuprinde o reţea densă de celule de drojdii şi fungi filamentoşi, celulele 
fiind încorporate într-o matrice exopolimerică, ce constă din carbohidraţi, proteine, şi 
acizi nucleici. Matricea este o caracteristică majoră care distinge biofilmele de celulele 
solitare. Biofilmele sunt intrinsec rezistente la acţiunea preparatelor antifungice, în 
special la cea a azolelor, iar mecanismele rezistenţei sunt multifactoriale şi implică 
inducerea transportatorilor de eflux de preparate, precum şi sechestrarea acestora în 
matricea externă [33]. Efluxul activ al preparatelor antifungice poate fi indus prin 
suprareglarea genelor CDR şi MDR gene [24, 32]. 

Cu toate acestea, sechestrarea medicamentelor în matricea extracelulară este 
factorul determinant în fenotipurile cu rezistentă multiplă [27]. Un element constitutiv 
esenţial al biofilmelor este b-1,3-glucanul, care este produs de către glucan sintaza. 
Componentele Smi1, Rlm1, Rho1 şi Fsk1, reglementează biosinteza β-1,3-glucanulor 
şi producţia de matrice. Alte proteine celulare, cum ar fi factorul de transcriere ZAP1, 
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alcool -dehidrogenazele Adh5, Csh1 şi Ifd6, precum şi glucoamilazele, CaGca1 şi 
CaGca2, de asemenea, sunt implicate în generarea rezistenţei antifungice determinate 
de matrice [6].

Rezistenţa antifungică este asociată cu multiple modificări genomice, inclusiv 
pierderea caracterului heterozigot (loss of heterozygosity - LOH) în anumite regiuni 
genomice specifice, creşterea numărului de copii ale cromozomilor, precum şi 
aneuploidiile segmentare sau cromozomiale. LOH este specifică pentru regiunile care 
conţin elemente de rezistenţă, inclusiv ERG11, TAC1, sau MRR1 [5, 36]. Prevalenţa 
aneuploidiilor în izolate azol-rezistente indică asupra unei posibile selecţii a variantelor 
aneuploide mai rezistente în condiţii de expunere la azole, ori asupra generării de novo 
a aneuploidiilor [13].

Modificări cromozomiale au fost, de asemenea, asociate cu rezistenta la Candida 
glabrata şi Candida neoformans, care achiziţionează rezistenta azolelor prin creşterea 
numărului de copii ERG11. Formarea de aneuploidii noi este asociată cu disomii ale 
cromozomilor 1 şi 4. Cromozomul 1 conţine două determinate ale rezistenţei şi anume 
ERG11 şi AFR1 transporter a ABC [38]. 

Rezistenţa la preparatele antifungice la unele dintre tulpinile de Candida glabrata 
este asociată cu disfunctii mitocondriale, exprimate în pierderea parţială ori completă 
a ADN-ului mitocondrial [12]. Aceşti mutanţi sunt înzestraţi cu rezistenţă intrinsecă la 
preparatele antifungice generată de suprareglarea activatorilor de transcripţie (CgPDR1 
în C. glabrata) şi genelor ţintă. 

Unul dintre mecanismele de rezistenţă la acţiunea preparatelor antifungice este 
intensificarea sintezei chitinei care este un mecanism important prin care celulele 
fungice supravieţuiesc în caz de expunere la echinocandină. Expunerea Candida 
albicans la acţiunea nivelurilor scăzute de echinocandină induce supraexpresia genei 
chitin sintaza şi conduce la un continut de chitină ridicat, reducând din eficacitatea 
echinocandinei [41]. Această creştere compensatorie a conţinutului de chitină în 
peretele celular este coordonată de elementele PKC, HOG, şi calea de semnalizare a 
calcineurinei [25]. Activarea a chitin sintazelor Chs2 şi Chs8 permite supravieţuirea 
celulelor fungale la acţiunea dozelor letale de echinocandină [7]. Conţinut sporit de 
chitină ca urmare a expunerii la acţiunea echinocandinei a fost, de asemenea, observată 
în Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida guillermondii şi Candida krusei 
[42]. Rezistenţa la acţiunea echinocandinei este atribuită mutaţiilor în gena FKS1 şi este 
asociată de asemenea cu un nivel ridicat de chitină, chiar şi în lipsa creşterii compensatorii 
a nivelului acestui component ca rezultat al expunerii la acţiunea echinocandinei 
[42]. Creşterea conţinutului de chitină conferă, de asemenea, sensibilitate redusă la 
echinocandină în caz de infecţie sistemică [19]. Acelaşi mecanism de supersinteză 
a chitinei este specific şi pentru genul Aspergillus, însă în acest caz aceasta duce la 
dezorganizarea structurii peretelui celular şi la un efect invers, de reducere a rezistenţei 
la echinocandinei [15]. 

Semnalizarea în domeniul integrităţii peretelui celular este reglată de Hsp90 şi este 
esenţială pentru sinteza chitinei, cu efecte profunde asupra toleranţei la echinocandină. 
Eliminarea genelor care codifică componentele de integritate ale peretelui celular, cum ar 
fi WSC1, PKC1, BCK1 şi SLT2, conferă hipersusceptibilitate la echinocandină [23,34]. 
Defectele în integritatea peretelui celular, cum ar fi cele induse de echinocandine, sunt 
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determinate de defectarea proteinelor transmembranare ale familiei WSC şi Mid2, care 
apoi activează GTP-aza Rho1. Rho1 efectuiază reglarea pozitivă a mai multor efectori, 
inclusiv Pkc1, şi ţintele echinocandinelor Fks1 şi Fks2 [37]. 

În concordanţă cu importanţa semnalizării despre integritatea peretelui celular în 
rezistenta la echinocandină, a fost stabilit, că inhibitorii selectivi ai kinazei Pkc1 fungice 
sunt sinergici cu echinocandina împotriva C. albicans [39]. Inhibitorul protein kinazei 
staurosporina este de asemenea sinergic cu echinocandina împotriva genurilor Candida 
şi Aspergillus [18, 22, 23]. Astfel transducţia de semnal care apreciază integritatea 
peretelui celular este esenţială pentru generarea răspunsului peretelui la stresul indus 
de echinocandină, şi cel al membranei celulare la stresul indus de azole [18], fiind 
elementul central în medierea rezistenţei la acţiunea preparatelor antifungice. 

Astfel, putem conchide, că în prezent culturile fungilor patogeni posedă un arsenal 
impresionant de mecanisme intrinseci şi dobândite de asigurare a rezistenţei faţă de 
acţiunea celor mai eficiente preparate antifungice. Din aceste motive rămâne deosebit 
de actuală problema elaborării şi implementării unor noi remedii cu efect pronunţat 
asupra patogenilor şi cu efecte adverse minime faţă de organismul-gazdă. În conceptul 
actual există mai multe direcţii de perspectivă, printre care se numără sinteza compuşilor 
chimici cu proprietăţi predeterminate, depistarea compuşilor naturali cu efect fungicid 
şi aplicarea preparatelor complexe polivalente cu efecte asupra mai multor niveluri de 
rezistenţă, prezente la culturile de patogeni. 

În ceea ce ţine de sinteza compuşilor cu proprietăţi predeterminate deja au fost 
obţinute rezultate remarcabile – compuşi coordinativi ai cuprului, zincului, cobaltului şi 
nichelului cu proprietăţi antifungice pronunţate faţă de tulpinile patogene de referinţă, 
în special de Candida albicans [11, 21]. Aceste substanţe sunt destul de importante 
pentru industria farmaceutică, fiind din start cunoscută structura chimică şi, deci este 
convenabil de gestionat procesul de absorbţie şi metabolizare a lor. 

Produsele naturale extrase din biomasa diferitor organisme sunt deosebit de preţioase 
în calitate de surse de noi molecule active cu proprietăţi antifungice. Diverse molecule 
mici, cu schelet chimic unic şi activitate pronunţată au fost obţinute din diferite surse, 
cum ar fi plantele, produsele marine, microorganismele, etc. Aceşti compuşi reprezintă 
o mare varietate structurală referindu-se la steroli, furanone, quinine, şi terpenoizi 
[40]. 

Răspândirea tulpinilor multirezistente de fungi şi numărul redus de medicamente 
disponibile dictează necesitatea de a descoperi noi clase de preparate antifungice şi 
compuşi care inhibă mecanismele de rezistenţă. Anume în baza acestei necesităţi este 
iniţiat procesul de depistare a posibilităţilor terapeutice alternative, în special în rândul 
plantelor medicinale şi compuşilor izolaţi din ele. Accent se face pe preparatele complexe, 
care nu numai că posedă acţiune antifungică, dar şi au efecte imunomodulatoare, care 
asigură restabilirea statutului imun al organismului afectat, iar prin aceasta – succesul 
terapiilor antifungice. 
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