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INTRODUCERE 
 

Odată cu dezvoltarea imunosupresoarelor din domeniul oncologic, hematologic şi 

chirurgical a crescut atât frecvenţa infecţiilor fungice sistemice (McNeil et al.,2001) cât și 

rata morbidității şi mortalității în rândul pacienților diagnosticați cu infecții fungice 

sistemice (Zaragoza et al, 2008). 

Infecţiile fungice invazive au fost foarte des asociate cu un prognostic slab, deoarece 

efectele terapiilor au fost limitate. Noile cercetari în ce privesc medicamentele antifungice 

au contribuit semnificativ la succesul terapiei bolilor fungice. Aceste medicamente noi oferă 

mecanisme de acţiune avansate şi un spectru de activitate mult mai extins decât 

medicamentele tradiţionale. Odată cu intrarea în circuitul medical al acestor agenți agenţi, 

apare şi nevoia creşterii conştientizării a potenţialului interacţional și asocierea toxicităţii 

cu aceste medicamente. O cunoaştere aprofundată a proprietăţilor farmacokinetice şi 

farmacodinamice ale medicamentelor antifungice este foarte importantă pentru bunul 

management al infecţiilor fungice invazive (Ashley et al., 2006). 

PARTEA I – STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII  
CAPITOLUL 1. MEDICAMENTE ANTIFUNGICE 
 
1.1.       Clase de medicamente antifungice – structură, acţiuni farmacologice 
 

Tratamentul infecţiilor fungice sistemice include amfotericina B (cu formele sale 

lipidice), derivaţii azolici, echinocandinele şi flucitozina. Terapia antifungică a început odată 

cu introducerea, “standardului de aur”, amfotericinei B-deoxicolat, în anul 1958 (Dutcher, 

1968). Deşi acest medicament a fost un criteriu standard de tratament pentru infecţiile 

fungice severe, pe o perioadă mai mare de 40 de ani, efectele adverse legate de perfuzie si 

nefrotoxicitatea dependente de doză au impus o cautare mai elaborată pentru alte 

alternative mai puţin toxice şi care să permită administrare atât intravenoasă cât şi orală. 

Acest scop nu a fost atins decât peste trei decade odată cu introducerea fluconazolului în 

anul 1990. Flucitozina, un alt medicament antifungic introdus la aproximativ douăzeci de 

ani mai târziu, este activ împotriva Candida şi Cryptococcus dar este însă limitat în utilizare 

datorită apariţiei rezistenţei şi toxicităţii (Nett si Andres, 2015) . 

În cele din urmă, cu toate descoperirile realizate începând din 1950 și până în 

prezent, bagajul de clase de medicamente antifungice este departe de a fi perfect. În 
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prezent, nu există un singur medicament antifungic pentru toți pacienții cu micoze datorită 

unor cauze precum: condițiilor de comorbditate specifice pacientului, hipersensibilitatea, 

riscul de interacțiuni medicamentoase, imunosupresie, locul infecției, riscul de infecții și 

alte patogenii intrinseci legate de rezistență unor medicamente antifungice (Russell, 2011).  

 

1.2. Efecte adverse ale terapiei cu antifungice 

Deşi tolerabilitatea şi siguranţa terapiei antifungice sistemice s-au imbunătăţit 

considerabil, există o proporție în creștere a pacienților imunocompromişi sever și care 

primesc medicamente antifungice sistemice pentru o perioadă mai îndelungată. Prin 

urmare, clinicienii trebuie să își îndrepte atenția nu doar asupra mult prea cunoscutei 

toxicităţi dependente de doză asociate terapiei antifungice (ex. toxicitatea legată de 

perfuzie, nefrotoxicitatea amfotericinei B, hepatotoxicitatea triazolelor), dar cât mai ales 

asupra riscurilor pe o perioadă mai îndelungată (interacțiuni recurente medicamentoase, 

disfuncții de organe, reacții cutanate și maligne) (Salib şi Dupont, 2008; Bruggemann et al., 

2009). 

CAPITOLUL 2. TOXICITATEA HEPATICĂ ȘI RENALĂ A ANTIFUNGICELOR  
 
Toxicitatea hepatică şi renală a antifungicelor 
 

Cel mai mare organ intern din organismul uman, ficatul, este și primul și cel mai 

important organ implicat în numeroase leziuni provocate de ingestia metalelor, 

medicamentelor și toxinelor mediului înconjurător  (Klaassen, 2007). Prin urmare, 

hepatocitele sunt expuse la o concentrație semnificativă a acestor toxine, ceea ce duce la 

lezarea ulterioară a funcției hepatice. Leziunile hepatice induse de consumul unor 

medicamente reprezintă o provocare majoră pentru sănătatea publică și în special, pentru 

industria farmaceutică, ele fiind cele mai comune motive pentru întreruperea fabricării 

unor medicamanete toxice ori pentru retragerea acestora din spațiu comercial 

farmaceutic (Kaplowitz, 2005). Conform Shi et al. (2010), peste 1000 de medicamente au 

fost raportate recent că fiind asociate cu producerea leziunilor hepatice  (Shi et al., 2010). În 

plus, administrarea crescută a suplimentelor alimentare, au dus la o creștere a incidenței 

lezinilor hepatice, unele dintre ele având efecte toxice sau pot intensifica toxicitatea prin 

administrarea concomitentă a altor medicamente  (Abede, 2002; d Estes et al., 2003; Zhou et 

al., 2007; Dara et al., 2008; Salminem et al., 2012). 
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Sigur că, diagnosticul de certitudine al diferitelor tipuri de leziuni hepatice se 

realizează prin analiza histopatologică a fragmentelor biopsiate hepatice, însă, datorită 

invazivităţii acestei metode se caută analiza unor biomarkeri noi, specifici și cu caracter 

prognostic (Yang et al., 2014). 

            Agenții antifungici au fost foarte implicați, în ultimele decenii, în numeroase cazuri de 

hepatotoxicitate. Reacțiile hepatotoxice la agenții antifungici variază de la teste funcționale 

hepatice anormale, asimptomatice, până la insuficienţă hepatică fulminantă (Song și 

Deresinski , 2005).  

Celulele tubilor renali sunt expuse la concentrații crescute de medicamente și 

metaboliți, mai mult decât celulele altor organe, astfel urina devine foarte concentrată. 

Lezarea renală poate duce la necroză papilară și/sau tubulară (Rang et al,2016). 

Cu toate că rinichiul este un organ complex în ce privește structura și 

funcționalitatea, acesta poate fi afectat într-o măsură sau alta de diferite substanțe chimice 

toxice, de hipoperfuzie, diabet (Ford, 2014). Termenul de “insuficienţă renală acută” a fost 

folosit, până nu demult, pentru a descrie o serie de condiții care sunt totuși inadecvat 

standardizate (Kellum şi Hoste, 2008). În acest sens, din ultimii 10 ani, s-au propus criterii 

standard pentru clasificarea afectării renale. Primul ghid cu privire la bolile cronice renale a 

fost publicat în anul 2003 și definește o lezare renală că fiind egală cu o rată de filtrare 

glomerulară mai mică de 60 mL/min timp de trei luni consecutiv  (Eknoyan et al., 2002; 

Levey et al., 2003; Eknoyan, 2012). O altă clasificare a fost propusă în anul 2007 de către 

Acute Kidney Injury Network cu referire la modificările creatininei serice și ale debitului 

urinar la intervale specifice (6,12,24 h) (Mehta et al., 2007). În plus, în anul 2004, termenul 

de “insuficienţă renală acută” a fost modificat în “leziune renală acută”  (Mehta et al., 

2007). Noua noțiune se referă la modificări ușoare din punct de vedere structural și 

patologic, modificări care nu pot fi cuantificate prin metode uzuale până la modifică ri 

severe ale funcțiilor renale (Mehta et al., 2007: Kellum şi Hoste, 2008: Bellomo et al., 2012). 

 

Biomarkeri de toxicitate hepatică şi renală 

 La ora actuală, există o serie de biomarkeri recomandaţi pentru depistarea 

leziunilor hepatice induse de medicamentele toxice . Printre aceşti biomarkeri, putem 

menţiona faptul că  biomarkerii preclinici ALAT, ASAT, BT (bilirubina totală) sunt 



9 
 

indicatorii generali de hepatotoxicitate; metodele bazate pe genomică, proteomică, 

metaboliţi duc la apariţia biomarkerilor noi, iar cel mai recent analiza microARN-ului 

promite identificarea unor biomarkeri actualizaţi care vor permite detectarea rapidă şi 

neinvazivă a leziunilor hepatice.  Momentan, pentru a obţine rezultate cât mai concludente 

pentru afectarea hepatică este necesară corelarea biomarkerilor preclinici cu rezultatele 

histopatologice. 

Moartea celulelor hepatice este o caracteristică importantă a multor afecţiuni 

hepatice cum ar fi hepatitele, colestazele şi ischemia sau reperfuzia hepatică (Malhi et al., 

2006). Celulele implicate pot fi hepatocitele, celulele ductelor biliare, celulele endoteliale, 

celulele stelate şi celulele Kupffer (Ramachandran şi Kakar, 2009). Necroza hepatocelulară 

este cea mai comună expresie a hepatotoxicităţii induse de medicamentele antifungice 

(Chalasani et al., 2008).  

Necroza hepatocitară apare atât în afecțiunile hepatice acute cât și în cele cronice (Malhi et 

al., 2010). Aceasta a fost luată în considerare ca mecanism principal de producere a  

leziunilor hepatice cum sunt hepatitele acute și cronice, steatohepatitele alcoolice și 

nonalcoolice și leziunile hepatice induse de medicamente (Park et al., 2012; Dolganiuc et al., 

2012; Bantel et al., 2012; Jaeschke et al, 2012). 

Inflamaţia hepatică este cel mai frecvent aspect histopatologic asociat cu  o rată 

crescută a bolilor hepatice (Reddy şi Sambasiva Rao, 2006). Răspunsul inflamator este dat 

de legarea metaboliţilor reactivi de proteinele plasmatice (Uetrecht, 2008). Un rol 

important în inflamaţia hepatică îl au celulele Kupffer, celulele endoteliale ale sinusoidelor 

hepatice şi celulele stelate (Adams et al., 2010). Totuşi, mediatorii chimici eliberaţi de 

celulele fagocitare pot ataca hepatocitele deja lezate (Jaeschke et al., 2002). Morfologic, 

administrarea medicamentelor cu potenţial hepatotoxic duce la apariţia infiltratului 

inflamator limfocitar, extinderea procesului inflamator fiind direct proporţional cu 

creşterea severităţii lezării hepatice (Martin et al., 1993; Zimmerman, 1999).  

O altă clasă de biomarkeri proteici o reprezintă citokinele . Acestea sunt asociate cu 

inflamaţia, reacţii imunologice, lezare tisulară ori reparaţie, interferoni şi factori de necroză 

tumorală (Balkwill şi Burke, 1989; Cameron şi Kelvin, 2003; Pfeffer, 2003). Hepatocitele 

sunt celulele capabile să producă citokine, iar nivelele lor plasmatice indică raspunsul 

celular (Andres et al., 2003; Ding et al., 2003a; Ding et al., 2003b). Producţia citokinelor este 
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dată de leziunile toxice iniţiale care activează celulele Kupffer (sursa majoră de producere a 

citokinelor în ficat). Cu toate acestea creşterea citokinelor este tranzitorie şi scade rapid 

fiind necesară găsirea unei durate la care acestea să poate fi evaluate urmărind dozarea 

(Lacour et al., 2005). De asemenea, interleukina-1 (IL-1) a fost propusă ca biomarker al 

hepatotoxicităţii (Akbay et al., 1999; Lacour et al., 2005). IL-1 este  o citokină pro-

inflamatorie care poate induce apoptoza, proliferare şi procese inflamatorii. Odată cu 

activarea acestei proteine sunt activate şi alte procese , ajungând astfel la o lezare hepatică 

severă. 

Leziunea renală acută este o afecțiune comună asociată cu un risc semnificativ 

crescut de morbiditate și mortalitate. Datele epidemiologice arată că o proporție 

semnificativă de cazuri cu leziune renală este atribuită medicamentelor cu  potențial 

nefrotoxic.  Au fost identificate mecanismele fiziopatologice care mediază efectele toxice 

asupra rinichilor, indicând o varietate de sindroame clinice care variază de la modificări 

subtile ale funcției tubulare la leziune renală fulminantă. Din  păcate, valorile standard 

utilizate pentru diagnosticarea și monitorizarea leziunilor renale, cum ar fi ureea și 

creatinina serică, sunt insensibile și nespecifice, ducând la diagnosticări și intervenții 

tardive. A fost depus un efort considerabil pentru a identifica biomarkerii care vor permite 

diagnosticarea mai timpurie a lezării renale acute. Caracterizarea acestor biomarkeri va 

clarifica utilitatea acestora în stabilirea nefrotoxicității acute, va defini noi paradigme de 

diagnostic și prognostic pentru leziuni renale și va conduce la noi terapii 

eficiente (Ferguson et al., 2008). 

Aceștia au fost clasificați în două categorii. Prima categorie se referă la biomarkerii 

tradiționali, obișnuiți care indică funcția renală, iar a două categorie se referă la b iomarkerii 

noi (deși aceștia se folosesc de mai mult de 10 ani) care au capacitatea de a detecta leziunea 

renală, necroză tubulară renală sau lezarea glomerulară. Acești biomarkeri pot fi folosiți 

pentru determinarea statusului renal, a evoluției bolii renale sau în scop prognostic. 

Biomarkerii tradiționali se referă la parametrii care măsoară funcția renală: rată 

filtrării glomerulare, fluxul sângelui renal (creatinina), albuminuria, beta -microglobulinuria 

(indică funcția tubulară) sau concentrația urinară  (poliuria). Deși unii dintre ei pot fi 

afectați de factori externi, acești biomarkeri detectează modificările structurale și 

funcționale după apariția leziunilor tisulare importante. 
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Rata filtratrii glomerulare este parametrul cel mai utilizat în clinică fiind determinat 

de clearance-ul creatininei. Se calculează cu ajutorul concentrației creatininei, ratei fluxului 

renal și concentrației creatininei din plasmă. 

A fost nevoie de cercetări amănunțite pentru identificarea și evaluarea multor 

proteine urinare și serice ca potențiali biomarkeri ai insuficienței renale acute  (Emeigh 

Hart, 2005; Trof et al., 2006; Vaidya și Bonventre, 2006). În general, urina ajută la 

depistarea precoce a lezării renale acute. Pe mai departe se așteaptă o caracterizare 

suplimentară a biomarkerilor care vor demostra utilitatea lor în diagnosticarea 

nefrotoxicității acute. 

Nefrotoxicitatea este o afecțiune comună asociată cu o considerabilă morbiditate și 

mortalitate. În ciuda progreselor impresionante în înțelegerea fiziopatologiei  și grija pentru 

cei cu leziune renală acută, rezultatele au rămas puțin schimbate în ultimii 50 de ani. 

Proteinele urinare care au fost identificate sunt foarte sensibile și specifice pentru leziuni 

renale. Eforturile de investigații suplimentare nu vor defini numai utilitatea acestor 

biomarkeri proteici, dar, pot spori înțelegerea aprofundată a fiziopatologie lezării renale 

acute și sprijinirea în dezvoltarea intervenților specifice pentru a ameliorarea distrugerile 

renale. Mai mult decât atât, identificarea si cercetarea noilor biomarkeri vor duce, în cele 

din urmă, la diagnosticarea precoce a leziunilor renale, îmbunătățirea prognosticului, 

precum și la elaborarea noilor strategii de tratament (Ferguson et al., 2008). 

 

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

OBIECTIVE GENERALE 
Infecția fungică invazivă este o cauză bine cunoscută a morbidității și a mortalității 

în cazul pacienții imunocompromiși, inclusiv a celor care au urmat un transplant hepatic, 

boli maligne de cauză hematologică sau terapie cu corticosteroizi. 

Pe scară largă sunt utilizate trei clase de agenți antifungici pentru tratamentul 

infecțiilor fungice sistemice: polienele, azolele și echinocandinele. Aşa cum am arătat în 

primul capitol, clasa polienelor este împărțită în polienele convenționale (nystatin,  

amfotericină B-deoxicolat) și formulele pe bază de lipide ale amfotericinei B. Polienele sunt 

recomandate în cazurile de intoleranță la clasa azolelor sau echinocandinelor, atunci când 
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organismul devine rezistent la alți agenți, sau în cazul unei infecții de incertitudine datorată 

drojdiei non-Candida (Pappas et al., 2009) 

Cunoscându-se faptul că medicamentele antifungice au toxicitate hepatică ridicată , 

în studiul de faţă ne-am propus evaluarea comparativă a toxicităţii celor două  medicamente 

(amfotericina B şi flucitozina), la doze terapeutice. De asemenea, acest studio încearcă să 

stabilească pragul la care co-tratamentul poate fi administrat fără a afecta viaţa pacienţilor  

imunocompromişi.  

PARTEA I. EVALUAREA HEPATOTOXICITĂȚII, DEPENDENTE DE DOZĂ, INDUSĂ DE 
TERAPIA COMBINATĂ FLUCITOZINĂ-AMFOTERICINĂ B DESTINATĂ TRATAMENTULUI 
INFECȚIILOR FUNGICE INVAZIVE SISTEMICE 
OBIECTIVE 

Amfotericina B a fost primul medicament antifungic disponibil pentru a trata 

infecțiile fungice sistemice și utilizat în mod obișnuit în cazurile candidozelor diseminate și 

a aspergilozelor pulmonare invazive (Klepser, 2011). Mecanismul său principal de acțiune 

este datorat legării  de ergosterol, localizat în membrana celulară a ciupercilor sensibile, 

legare realizată datorită creșterii permeabilității membranei celulare fapt care poate 

conduce la moartea celulei (Gray et al., 2012). 

Flucitozina este un compus antimicotic sintetic fără capacitate intrinsecă antifungică. 

După administrare, acesta este transformat în 5-fluorouracil alături de metaboliții care 

inhibă ARN-ul fungic și sinteza ADN-ului (Vermes et al., 2000). Fluocitozina în monoterapie 

este utilizată numai în cromoblastomicoză, candidoză vaginală și infecţia fungică a tractului 

urinar inferior (Vermes et al., 2000). În toate celelalte situații, flucitozina este utilizată 

împreună cu alți agenți pentru infecții fungice sistemice cauzate de organisme sensibile, 

datorită apariției rapide a rezistenței atunci când ea este utilizată singură. Combinația 

flucitozinei cu amfotericina B s-a dovedit a fi benefică în studiul clinic al meningitei 

criptococice (Bennett et al., 1979), caz în care se recomandă administrarea sa (Saag et al., 

2000).  

Ratele incidenței întreruperii tratamentului datorate reacțiilor adverse asociate 

terapiei antifungice au fost de peste 10% pentru amfotericină B și itraconazol, 2,5% până la 

3,8% pentru fluconazol, caspofungin și micafungin, în timp ce 1,5% dintre pacienți au oprit 

tratamentul cu itraconazol din cauza hepatotoxicității (Wang et al., 2010). Mai mult, 

hepatotoxicitatea fără întreruperea tratamentului, a fost înregistrată pentru monoterapia 
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cu voriconazol și flucitozină, care variază între 0-25% (Somchit et al., 2012; Vermes et al., 

2000). 

Deoarece există efecte secundare bine stabilite pentru monoterapia flucitozinei și 

amfotericinei B, ne-am propus să evaluăm hepatotoxicitatea indusă de terapia combinată, la 

doze crescânde. În studiul prezent, am presupus faptul că toxicitatea  administrării 

concomitente de flucitozină și amfotericină B este mediată de doză prin activitatea pro-

inflamatorie a citokinelor hepatice. 

Materiale și metode 

Medicamentele folosite în studiu au fost procurate după cum urmează: amfotericina 

B a fost procurată de la Bristol-Myers Squibb (Saint-Remy-Sur-Avre, Franţa), iar Flucitozina 

(Ancotil) de la MEDA Pharma (Paris, Franţa). Anticorpii anti-TNF-, IL-6 şi NF-kB au fost 

furnizaţi de către Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA), kiturile pentru tehnica 

imunohistochimică DAB (Novocastra) şi cel de detectare in situ a apoptozei au fost 

cumpărate de la Leica Microsystems (Germania) respectiv Trevigen (US).  

Şoarecii de tip CD1 (25 ± 3 g) utilizaţi în experimental nostru au fost furnizaţi de 

Biobaza Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad iar procedurile experimentale au fost 

aprobate de Comisia de Etică a Universităţii. 

Loturile de şoareci CD1 masculi si femele au fost divizate dupa cum urmează: grupul 

control a primit prin gavaj soluţie salină 0,9%, iar celelalte trei grupuri experimentale au 

primit concomitent amfotericina B si flucitozina, astfel: s-a administrat parenteral 300, 600, 

respectiv 900 g/kg amfotericină B, iar pe cale orală 50, 100 respectiv 150 mg/kg 

flucitozină. Administrarea s-a realizat zilnic, pe o perioadă de 14 zile. Selecţia celor trei doze 

de amfotericina B – flucitozina s-a bazat pe rapoartele publicate anterior cu privire la 

eficacitatea medicamentelor antifungice sistemice (Soltani et al, 2006; Schwarz et al, 2006, 

Vermes et al, 2000). Şoarecii au fost eutanasiaţi după 24 de ore de la ultima administrare, 

iar probele de ţesut hepatic şi renal au fost prelucrate pentru tehnica histopatologică, 

imunohistochimică, analiza moleculară şi microscopie electronică. 

REZULTATE  

1.Co-tratamentul Flucitozină-Amfotericină B induce modificări histopatologice la nivel 

hepatic 

Secțiunile ficatului din lotul control au arătat o arhitectură hepatică normală (Figura 
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15). Lotul care a primit cea mai mică doză de tratament combinat (50 mg/kg flucitozină + 

300 g/kg amfotericină B) ne indică prezenţa congestiei la nivelul ţesutului hepatic (Figura 

16). În grupurile tratate cu fluticozină-amfotericină B, la doze mai mari decât pentru lotul 

anterior (cu 100 mg/kg flucitozină + 600 g/kg amfotericină B), se remarcă dilatațiile 

capilarelor sinusoide (Figura 17) şi inflamatie cronică focală peri-centrolobulară  (Figura 

18). Ultimul lot, cu cea mai mare doză administrată (150 mg/kg flucitozină + 900 g/kg 

amfotericină B), prezintă modificări importante de toxicitate hepatică, cu congestie la 

nivelul sinusoidelor hepatice,  dilatări ale sinusoidelor hepatice  centrolobulare şi infiltrat 

inflamator limfocitar difuz în tot parenchimul hepatic (Figura 19.A.). Tot ca o urmare a 

dozei crescute de medicamente hepatotoxice, în figura 19 B se observă încarcarea grasă a 

hepatocitelor cu lipide sau steatoza hepatică microveziculară. Se poate spune astfel, că 

aceste modificări structurale au apărut odată cu creşterea dozelor administrate.  
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Figura 15. Structură hepatică normală. VC - vena centro-lobulară, SP - spaţii porte normale. 

Coloraţie H&E, obiectiv 50X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aspectul histopatologic al grupului cu 50 mg/kg flucitozină + 300 g/kg 

amfotericină B. Congestie la nivelul spatiului port (săgeată) VC - vena centro-lobulară. Coloraţie 

H&E, obiectiv 20X. 
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Figura 17. Aspectul histopatologic al grupului cu 100 mg/kg flucitozină + 600 g/kg amfotericină 

B. Dilatări ale sinusoidelor hepatice. Infiltrat inflamator limfocitar (săgeată), Legendă: VC - vena centro-

lobulară. Coloraţie H&E, obiectiv 50X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Aspectul histopatologic al grupului cu 100 mg/kg flucitozină + 600 g/kg 

amfotericină B. Inflamatie cronică focală peri-centrolobulară  (săgeată). Legendă: VC - vena centro-

lobulară. Coloraţie H&E, detaliu - obiectiv 20X. 
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Figura 19. A. Aspectul histopatologic al grupului cu 150 mg/kg flucitozină + 900 g/kg 

amfotericină B. Infiltrat inflamator limfocitar difuz în parenchimul hepatic. Congestie la nivelul 

sinusoidelor hepatice (săgeată). Dilatări ale sinusoidelor hepatice centrolobulare (vârfuri de săgeţi). VC - 

vena centro-lobulară. Coloraţie H&E, obiectiv 50X. 

 

Figura 19. B.  Aspectul histopatologic al grupului cu 150 mg/kg flucitozină + 900 g/kg 

amfotericină B. Sageti – celule incarcate cu lipide. VC - vena centro-lobulară. Coloraţie H&E, 

obiectiv 20X 
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2.Co-administrarea amfotericinei B şi flucitozinei duce la activarea citokinelor pro-

inflamatorii hepatice 

Efectele administrării concomitente de flucitozină și amfotericină B asupra expresiei 

și distribuției IL-6 în țesutul hepatic prin IHC sunt prezentate în figurile de mai jos. 

Secţiunile hepatice ale șoarecilor din lotul martor nu au prezentat imunopozitivitate 

semnificativă pentru IL-6 (Figura 20.A.).  Pentru celelalte loturi experimentale, co-

tratamentul flucitozină-amfotericină B a dus la creşterea numărului de celule marcate cu 

anticorpul IL-6, într-un mod dependent de doza administrată (Figura 20.B.-21.A şi B.).  

Exprimarea TNF-α a fost găsită în loturile tratate cu flucitozină și amfotericină B. 

Imunoreactivitatea TNF-α a fost observată în principal în jurul zonelor centrilobulare. 

Tratamentul cu medicamente antifungice a determinat o creștere a expresiei TNF-α într-o 

manieră dependentă de doză (figurile 22 şi 23), fiind cea mai proeminentă la șoarecii tratați 

cu 150 mg / kg flucitosină + 900 μg / kg amfotericină B (Figura 23.B.).  

Secţiunile hepatice ale șoarecilor din lotul martor nu au prezentat imunopozitivitate 

semnificativă pentru NF-kB (Figura 24.A.). În schimb, secțiunile hepatice ale șoarecilor 

cărora li s-a administrat flucitozină și amfotericină B, au prezentat imunopozitivitate 

marcantă predominant în zonele periportale și perilobulare (Figura 24.B. – 25.A. şi B.).  
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Figura 20. A. Aspectul normal al ficatului din lotul de control,  fara expresie pentru IL -6. B. 
Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL arată imunopozitivitate prezenta a IL-6. Obiectiv 50X. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 21. A. Grupul tratat cu 600 AMF/100 FL - imunopozitivitate prezenta a IL-6 B. 
Grupul tratat cu 900AMF/150 FL - imunopozitivitate prezenta a IL-6. Obiectiv 50X. 
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Figura 22. A. Aspectul normal al ficatului din lotul de control,  fara expresie pentru TNF- α. 
B. Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL arată imunopozitivitate prezenta a  TNF-α. Obiectiv 
50X. 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 23. A. Grupul tratat cu 600 AMF/100 FL - imunopozitivitate prezenta a TNF-α. B. 
Grupul tratat cu 900AMF/150 FL - imunopozitivitate prezenta a TNF-α . Obiectiv 50X. 
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Figura 24. A. Aspectul normal al ficatului din lotul de control,  fără expresie pentru NF-kB. 
B. Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL imunopozitivitate prezenta a  NFkB . Obiectiv 50X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. A. Grupul tratat cu 600 AMF/100 FL - imunopozitivitate prezenta a NF-kB B. 
Grupul tratat cu 900AMF/150 FL - imunopozitivitate prezenta pentru NF-kB. Obiectiv 50X. 
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3.Co-administrarea de flucitozină și amfotericină B a determinat creșterea expr esiei genice 

a NF-kB şi IL-6, într-o maniera dependentă de doză. 

Tratamentul cu medicamente antifungice a determinat o creștere a expresiei TNF-α 

într-o manieră dependentă de doză, fiind cea mai proeminentă la șoarecii tratați cu 150 mg 

/ kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. 

Rezultatele au fost similare pentru nivelele ARNm ale NF-kB, acestea crescând 

semnificativ pentru grupurile tratate cu 50/300, 100/600 și 150/900 flucitozină respectiv 

amfotericină B, cu 13,88, 19,85 și 46,61 ori, comparativ cu grupul martor (Figura 26). 

 
 

 
 
 
 

Figura 26. Efectul administrării concomitente a flucitozinei și amfotericinei B asupra 

expresiei genei și a distribuției hepatice specifice a NF-kB Loturi experimentale: Grupul 

de control; 50 mg / kg flucitozină + 300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg flucitozină + 

600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. Analiza 

PCR în timp real a fost utilizată pentru a investiga nivelele ARNm ale genelor țintă NF-kB. 

Nivelul de semnificație este marcat după cum urmează: *** p <0,001 față de grupul de 

control, <<0,05 și ### p <0,001 în comparație cu grupul 300 AMF / 50 FL, ++ p <0,01 în 

comparație cu grupul 600 AMF / 50 FL . 
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Rezultatele obținute prin imunohistochimie au fost confirmate de rezultatele 

analizei expresiei genice ale IL-6, în cazul grupurilor tratate cu medicamente antifungice 

nivelele au crescut semnificativ cu aproximativ 15,16%, 35,08% și 84,32%  faţă de lotul 

martor (Figura 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Efectul administrării concomitente a flucitozinei și amfotericinei B asupra 
expresiei genei și a distribuției hepatice specifice a IL-6. Loturi experimentale: Grupul 
de control; 50 mg / kg flucitozină + 300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg flucitozină + 
600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. Analiza  
PCR în timp real a fost utilizată pentru a investiga nivelele ARNm ale genelor țintă IL-6. 
Nivelurile de semnificație sunt marcate după cum urmează: *** p <0,001 comparativ cu 
control, ## <0,01 și ### p <0,001 comparativ cu grupul 300 AMF / 50 FL, +++ p <0,001 
comparativ cu grupul 600 AMF / 50 FL  
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Studiul nostru a arătat că expresia genică a IL-6 crește odată cu doza, așa cum 

sugerează nivelele mai ridicate ale expresiei citokinei în țesutului hepatic la tratamentul 

combinat antifungic. Rezultate similare au fost observate de Cho (2013) și Xiao (2012) 

pentru alte xenobiotice. 

Potrivit Fainboim şi colab. (2007), IL-6 actionează la nivelul hepatocitelor ca un 

trigger major pentru producerea proteinelor de faza acută care vor modula fibroza hepatică 

fie prin inhibarea proteazelor (implicate în degradarea matricei extracelulare) fie prin 

legarea legarea de alte citokine. 
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4.Administrarea concomitentă de flucitozină și amfotericină B a determinat modificări 

ultrastructurale hepatice 

În studiul nostru, ultrastructura hepatocitelor din lotul de control a fost normală, aşa 

cum se poate observa în Figura 28A. Administrarea concomitentă antifungică determină 

dilatarea sinusoidelor și a canalelor biliare, care se unesc între ele pentru a forma structuri 

dilatate, lipsite de microvilli, comparativ cu grupul martor. Aceste modificări sunt 

dependente de doză. Celulele Kupffer au devenit activate la doza cea mai mare de terapie 

antifungică combinată, odată cu creșterea activității fagocitare. De asemenea, a fost 

prezentă fibroza perisinusoidală. (Figura 28D1-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 : Efectul administrării concomitente a flucitosinei și amfotericinei B asupra 

modificărilor ultrastructurale ale ficatului de șoareci experimental i: A. Grupul de control; B. 50 

mg / kg flucitosină + 300 μg / kg grupă amfotericină B; C. 100 mg / kg flucitosin + 600 μg / kg grupa 

amfotericină B; D. 150 mg / kg flucitosină + 900 μg / kg grupă amfotericină B. 1,2 - Detaliu a 
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celulelor Kuppfer activate și a fibrozei perisinusoidale. Legenda: N-nucleu, celule CK-Kuppfer, S-

sinusoide, colagen C, canaliculi biliari dilatați prin săgeată. 

Concluzii 

Infecția fungică invazivă este o cauză bine cunoscută a morbidității și a mortalității 

prin pacienții imunocompromiși. În acest studiu ne-am propus să evaluăm 

hepatotoxicitatea indusă de tratamentul combinat al flucitozinei și amfotericinei B, la trei 

doze diferite, administrate șoarecilor timp de 14 zile: 50 mg / kg flucitosină și 300 μg / kg 

amfotericină B; 100 mg / kg flucitosină și 600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg 

flucitosină și 900 μg / kg amfotericină B.  

Leziunile hepatice au fost evaluate prin analize microscopice și electronice, iar 

modificările inflamatorii au fost analizate prin expresia genică și imunohistochimică a 

factorilor de transductie nucleari si a citokinelor proinflamatorii, precum si a mar kerilor ce 

vizează activarea celulelor Kuppfer în parenchimul hepatic. 

 Din analiza histopatologică a țesuturilor hepatice a rezultat faptul că modificările 

structurale se accentuează odată cu creșterea dozei celor două medicamente administrate, 

înregistrându-se dilatări ale capilarelor sinusoide însoțite de congestie vasculară și 

infiltrate limfocitate în ficatul șoarecilor tratați cu 150 mg/kg flucitozină și 900 μg/kg 

amfotericină B.    

Studiile noastre au evidențiat faptul că are loc o activare a căilor de semnalizare 

celulară a proceselor inflamatorii, inițiate prin activarea formei citoplasmatice a NF-𝜅B 

(dimer p50/p65), urmată de translocarea formei monomerice p65 în nucleu și legarea de 

un promotor ce determină transcripția unor gene implicate în reglarea răspunsurilor 

inflamatorii. Astfel,  stimularea expresiei  NF-𝜅B este asociată cu creșterea expresiei genice 

și stimulare producției de citokine proinflamatorii TNF-𝛼  and IL-6, citokine care sunt de 

asemenea implicate în inițierea altor căi de semnalizare implicate în răspunsul inflamator. 

Rezultatele noastre au confirmat creșterea expresiei și distribuției tisulare a factorului de 

transducție nuclear  NF-kB, precum și a citokinelor pro-inflamatorii TNF-α, IL-6, împreună 

cu o expresie crescută a genelor ce reglează sinteza acestor proteine, aceste creșteri fiind 

dependente de doza de medicamentele antifungice co-administrate. 
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Inițierea semnalelor pro-inflamatorii a determinat și o activare a celulelor Kupffer, 

observată prin creșterea numărului de celule Kupffer imunopozitive pentru markerul 

specific F4/80 odată cu creșterea dozei de medicamente co -administrate. Activarea  

celulelor Kupffer atrage după sine eliberarea unor mediatori ai inflamației, a unor factori de 

creștere din aceste celule și care modulează alterări acute induse țesutului hepatic. 

Rezultatele noastre sugerează că terapia combinată antifungică exercită o activare 

sinergică inflamatorie într-o manieră dependentă de doză, prin inițierea transducției 

semnalului inflamator prin NF-kB, activare care promovează o cascadă de căi de 

semnalizari celulare a inflamației. 

Utilizarea amfotericinei B și flucitozinei în terapia combinată trebuie să fie limitată 

în funcție de doză datorită riscului asociat cu leziuni hepatice, în special pentru acei pacienți 

cu disfuncție hepatică, care necesită o monitorizare atentă de-a lungul terapiei antifungice. 

 
2. EVALUAREA NEFROTOXICITĂȚII  DEPENDENTE DE DOZĂ INDUSĂ DE TERAPIA 
COMBINATĂ FLUCITOZINĂ-AMFOTERICINĂ B DESTINATĂ TRATAMENTULUI 
INFECȚIILOR FUNGICE INVAZIVE SISTEMICE 
 
OBIECTIVE 
 

Infecțiile fungice invazive rămân o problemă clinică importantă și, în ciuda 

abordărilor recente, ele produc morbiditate și mortalitate ridicata (Zaragoza et al, 2008). 

Incidența anuală estimată a micozelor invazive datorate agenților patogeni principali este 

de 72-228 infecții la un milion de oameni pentru speciile de Candida, 30-66 infecții pe 

milion pentru C. neoformans și 12-34 infecții pe milion pentru Aspergillus (Pfaller et al , 

2006). Dintre cele 5 specii cele mai frecvente de Candida, C. albicans, C. parapsilosis și C. 

tropicalis sunt susceptibile pentru agenții antifungici polienici, flucitozinici, azoli și 

echinocandici (Pfaller et al, 2006), în timp ce tratamentul aspergilozei necesită 

administrarea de amfotericină B (deoxicolat de sodiu) sau una dintre formulările pe bază de 

lipide (Patterson et al., 2000).  

Administrarea de amfotericină B este adesea asociată cu toxicitate severă limitată la 

doză, cum ar fi anemia și nefrotoxicitatea, care limitează puternic utilizarea sa (Laniado-

Laborı´n şi Cabrales-Vargas 2009; Lemke et al., 2005). Medicamentul monomer 

interacționează cu ergosterolul în membranele celulare fungice, în timp ce amfotericina B 
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agregată se asociază preferențial cu colesterolul, ceea ce provoacă toxicitate în celulele 

mamiferelor. Amfotericina B asociată cu nefrotoxicitatea este responsabila de insuficiență 

renală acută ca si cauza directa a necrozei tubulare acute. Activitatea toxică este adesea 

însoțită de creșterea creatininei, hipopotasemiei, hipomagnezemiei și a acidozei metabolice 

din diferența de neanion și, mai puțin frecvent, de hipernatremie (Bates et al., 2001, 

Berdichevski et al, 2006, Deray, 2002, Liamis et al. 2009). Insuficiența renală acută apare la 

aproximativ un sfert din pacienții care primesc amfotericină B iar dozele mai mari și o 

durata prelungita a tratamentului sunt asociate cu un risc mai mare de nefrotoxicitate 

(Bates et al., 2001). Luber și colaboratorii (1999) au constatat că do za cumulată mai mare 

de amfotericină B și utilizarea concomitentă a altor medicamente nefrotoxice, incluzând 

aciclovir, cisplatin, carboplatin, ciclosporină, furosemid, colorant radiocontrast, agenți 

antiinflamatori nesteroidieni, rifampicină sau vancomicină au fost asociate cu risc crescut 

de producere a leziunilor la nivel rinichilor. 

Fluticozina este un compus antimicotic sintetic utilizat pentru infecții fungice 

sistemice cauzate de organisme sensibile împreună cu alți agenți, datorită apariției rapide a 

rezistenței atunci când este utilizată singură (Vermes et al., 2000). Anterior, am arătat că 

terapia antifungică combinată cu flucitozină și amfotericină B exercită o activare sinergică 

inflamatorie hepatică într-o manieră dependentă de doză, pe calea  semnalizării NF-kB, care 

promovează o cascadă inflamatorie în timpul inflamației (Folk et al., 2016).  

In studiul prezent, am extins analiza limită a dozei de flucitozină și co -administrarea 

amfotericină B la nivel renal și am investigat mecanismul nefrotoxic. Acest studiu a încercat 

să elucideze dacă activarea căii de semnalizare NF-kB este implicată în procesele de 

inflamație și apopotoză tubulară epitelială sau fibrozaă glomerulară. 
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Materiale și metode 

Medicamentele folosite în studiu au fost procurate după cum urmează: amfotericina 

B a fost procurată de la Bristol-Myers Squibb (Saint-Remy-Sur-Avre, Franţa), iar Flucitozina 

(Ancotil) de la MEDA Pharma (Paris, Franţa).  

Anticorpii anti-TNF-, IL-6 şi NF-kB au fost furnizaţi de către Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA), kiturile pentru tehnica imunohistochimică DAB 

(Novocastra) şi cel de detectare in situ a apoptozei au fost cumpărate de la Leica 

Microsystems (Germania) respectiv Trevigen (US).  

Şoarecii de tip CD1 (25 ± 3 g) utilizaţi în experimental nostru au fost furnizaţi de 

Biobaza Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad iar procedurile experimentale au fost 

aprobate de Comisia de Etică a Universităţii. 

Loturile de şoareci CD1 masculi si femele au fost divizate dupa cum urmează: grupul 

control a primit prin gavaj soluţie salină 0,9%, iar celelalte trei grupuri experimentale au 

primit concomitent amfotericina B si flucitozina, astfel: s-a administrat parenteral 300, 600, 

respectiv 900 g/kg amfotericină B, iar pe cale orală 50, 100 respectiv 150 mg/kg 

flucitozină. Administrarea s-a realizat zilnic, pe o perioadă de 14 zile. Selecţia celor trei doze 

de amfotericina B – flucitozina s-a bazat pe rapoartele publicate anterior cu privire la 

eficacitatea medicamentelor antifungice sistemice (Soltani et al, 2006; Schwarz et al, 2006, 

Vermes et al, 2000). Şoarecii au fost sacrificaţi după 24 de ore de la ultima administrare, iar 

probele de ţesut hepatic au fost prelucrate pentru tehnica histopatologică, 

imunohistochimică, analiza moleculară şi microscopie electronică. 
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REZULTATE 

1.Co-tratamentul flucitozina-amfotericina B induce modificari histopatologice 

dependente de doza la nivel renal 

Secțiunile histologice din lotul șoarecilor de control au aratat o arhitectură glomerulară 

si tubulară normală (Figura 29). Inca la lotul tratat cu cea mai mica doză de tratament 

antifungic combinat (50 mg/kg flucitozina + 300 g/kg amfotericina B) s-au făcut prezente 

modificările structurale precum degenerescența hidropică a celulelor tubulare renale 

(Figura 30) si congestia vasculară interstitială (Figura 31). Pentru urmatorul lot, tratat cu o 

doza mai mare de medicamente antifungice (100 mg/kg flucitozina + 600 g/kg 

amfotericina B),  schimbarile sunt și mai importante, apărând astfel atrofia glomerulară și 

creșterea spațiului de filtrare a capsulei Bowman (Figura 32). In figurile 5 si 6 sunt 

reprezentate degenerarea hidropică a tubulilor renali,  îngroșarea membranei glomerulare, 

necroza tubulară acută (Figura 33), si atrofia glomerulară (Figura 34), acestea fiind 

modificarile survenite dupa administrarea celor mai mari doze de tratament  (150 mg/kg 

flucitozina + 900 g/kg amfotericina B).   
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Figura 29. Aspectul histologic normal al rinichiului de control. G – glomerul renal, 

Sageata – tubul renal. Coloraţie H&E, obiectiv 20X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Modificarile structurale ale grupului tratat cu 50 mg/kg flucitozina + 300 

g/kg amfotericina B. Degenerescenta hidropica a celulelor tubulare renale. G – glomerul 

renal. Sageti – celule cu modificari de degenerescenta hidro-elecrolitica. Coloraţie H&E, obiectiv 

20X. 
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Figura 31. Modificarile structurale ale grupului tratat cu 50 mg/kg flucitozina + 300 

g/kg amfotericina B. G – glomerul renal. Sageti – vase congestionate. Congestie interstitiala. 

Coloraţie H&E, obiectiv 20X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Modificarile structurale ale grupului tratat cu 100 mg/kg flucitozina + 600 

g/kg amfotericina B. Atrofie glomerulara, cu cresterea spatiului Bowman, G – glomerul 

renal. Sageti – celule cu modificari de distrofie hidro-elecrolitica Coloraţie H&E, obiectiv 20X. 
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Figura 33. Modificarile structurale ale grupului tratat cu 150 mg/kg flucitozina + 900 

g/kg amfotericina B. Ingrosarea membranei glomerulare, necroza tubulara 

acuta. G – glomerul renal, M – membrane glomerulara, Sageti – necroza tubulara acuta. 

Coloraţie H&E, obiectiv 20X.,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Modificarile structurale ale grupului tratat cu 150 mg/kg flucitozina + 900 

g/kg amfotericina B. Degenerescenta hidropica. Atrofia glomerulara. G – glomerul renal, 

Sageti negre – necroza tubulara acuta, Sageti albe – distrofie hidro-elecrolitica. Coloraţie 

H&E, obiectiv 20X. 
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2.Administrarea concomitentă de Flucitozina și Amfotericină B induce fibroză 

mezangială dependentă de doză  

Pentru a evalua gradul de fibroză renală, depozitele de colagen au fost determinate 

prin colorarea trichromică Masson-Goldner. Am constatat că acumularea de colagen în 

țesuturile renale a crescut semnificativ într-un mod dependent de doza administrată 

(Figura 35.a.). Colagenul a fost de asemenea evidențiat la nivel glomerular si prin 

microscopia electronică la o doza de flucitozină și amfotericină B de 900/150 (Figura 35.b.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Efectele administrării concomitente de fluticosină și amfotericină B fibroza 

glomerulară dependentă de doză . Colorația Masson-Goldner pune in evidenţă depunerea de 

colagen (indicat prin colorare în verde) în rinichi. A. Grupul de control; B. 50 mg / kg flucitozină + 300 μg 



35 
 

/ kg amfotericină B; C. 100 mg / kg flucitozină + 600 μg / kg  amfotericină B; D. 150 mg / kg flucitozină + 900 

μg / kg  amfotericină B. Coloraţie Masson-Goldner, obiectiv 20X. 

3.Administrarea concomitentă de flucitozină și de amfotericină B reglează 

producția de citokine proinflamatorii prin activarea NF-kB din celulelor 

glomerulare și tubulare 
 

Analiza imunohistochimică  a arătat că administrarea concomitentă de antifungice a 

declanșat translocarea nucleară a NF-kB în celulele glomerulare și tubulare, intr-un mod  

dependent de  doză (Figura 37.B. şi Figura 38.A. şi B.).  

Exprimarea TNF-α a fost găsită în toate grupurile tratate cu flucitozină şi 

amfotericină B (Figura 39 şi Figura 40). Imunopozitivitatea TNF-α a crescut într-o manieră 

dependentă de doza administrată. Imunoreactivitatea TNF-α a fost observată atât în celule 

tubulare cât și în celule glomerulare (Figura 39.B. şi Figura 40.A. şi B.). 

De asemenea, efectele administrării concomitente a medicamentelor antifungice 

privind expresia IL-6 sunt prezentate în Figura 41 şi 42. Co-tratamentul flucitozină-

amfotericină B a crescut numărul de celule tubulare și glomerulare marcate cu anticorp IL -6 

într-un mod dependent de doză (Figura 41.B. şi Figura 42.A. şi B.). 
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Figura 37. Administrarea concomitentă de flucitozină și de amfotericină B reglează 
producția de citokine proinflamatorii prin activarea NF-kB în celulelor glomerulare 
şi tubulare. A. Grupul control, fără expresie la nivelul nucleilor a NF-kB în celulele tubulare 
şi glomerulare. B. Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL, cu expresie prezentă la nivelul 
celulelor de interes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Administrarea concomitentă de flucitozină şi de amfotericină B reglează 
producția de citokine proinflamatorii prin activarea NF-kB în celulelor glomerulare 
şi tubulare. A. Grupul tratat cu 600 AMF/100 FL, expresie prezentă la nivelul nucleilor a NF-
kB din celulele tubulare şi glomerulare. B. Grupul tratat cu 900AMF/150 FL, cu expresie 
semnificativă la nivelul nucleilor celulelor tubulare şi glomerulare. 
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Figura 39. Administrarea concomitentă de flucitozină și de amfotericină B determină 
creşterea expresiei TNF alfa în grupurile tratate A. Grupul de control, fără expresie a 
TNFα. B. Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL, cu expresia a TNFα prezentă la nivelul celulelor 
tubulare. Obiectiv 20X. 
 
 
 

Figura 40. Administrarea concomitentă de flucitozină și de amfotericină B determină 
creşterea expresiei TNF alfa în grupurile tratate A. Grupul tratat cu 600 AMF/100 FL, 
are expresie prezentă a TNFα la nivelul celulelor tubulare B. Grupul tratat cu 900AMF/150 
FL, cu expresie semnificativă a TNFα la nivelul celulelor tubulare şi glomerulare.  Obiectiv 

20X. 
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Figura 41. Co-tratamentul flucitozină-amfotericină B a crescut numărul de celule tubulare 

şi glomerulare marcate cu anticorp IL-6 într-un mod dependent de doză. A. Grupul de 
control, fără expresie a IL-6. B. Grupul tratat cu 300 AMF B/50 FL, cu expresia IL-6 prezentă 
la nivelul celulelor glomerulare . Obiectiv 20X. 
 

 

Figura 42. Co-tratamentul flucitozină-amfotericină B a crescut numărul de celule tubulare 

și glomerulare marcate cu anticorp IL-6 într-un mod dependent de doză. A. Grupul tratat cu 
600 AMF/100 FL, are expresie prezenta a Il-6 la nivelul celulelor tubulare si glomerulare B. 
Grupul tratat cu 900AMF/150 FL, cu expresie semnificativă a IL-6 la nivelul celulelor 
tubulare şi glomerulare. Obiectiv 20X. 
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4.Co-administrarea de flucitozină și amfotericină B a determinat creşteri ale 

expresiilor genice ale NF-kB, IL-6 si TGF-β1, într-o maniera dependentă de 

doză  

Administrarea concomitentă a medicamentelor antifungice flucitozină şi 

amfotericină B a indus creşterea expresiei NF-kB, într-o manieră dependentă de doză 

(Figura 43). În concordanță cu datele imunohistochimice, s-a observat o creștere a reglării 

nivelului ARNm al NF-κB p65 de 6,96, 16,39 și 62,87 ori pentru grupuri tratate cu 

antifungice respectiv 300 AMF/50 FL, 600 AMF/100 FL, 900 AMF/150 FL comparativ cu 

nivelele din grupul de control.  

 

Figura 43. Efectele dependente de doză ale administrării concomitente ale 
flucitozinei şi amfotericinei B asupra exprimării NF-kB p65 în cortexul renal la 
șoarecilor experimentali. Loturi experimentale: grupul de control; 50 mg / kg flucitozină + 

300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg flucitozină + 600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg 
flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. Analiza PCR în timp real a fost utilizată pentru a 
investiga nivelele ARNm ale genei țintă NF-kB p65. Nivelurile de semnificație sunt marcate 

după cum urmează: *** p <0,001 comparativ cu grupul de control.  
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Identificarea bolilor umane prin descoperirea mutațiilor genice care codifică 

componentele de semnalizare ale NF-kB și ale diverselor fenotipuri au subliniat importanţa 

determinarii precise a reglarii factorului de transcriptie NF-kB (Courtois și Gilmore, 2006; 

Gerondakis et al., 2006). 

Efectele administrării concomitente ale medicamentelor antifungice asupra expresiei IL-6 

sunt prezentate în Figura 44. Co-tratamentul cu flucitozină-amfotericină B a crescut numărul de 

celule tubulare și glomerulare marcate cu anticorpul IL-6 într-un mod dependent de doza 

administrată. Rezultatele obținute prin tehnica imunohistochimică au fost confirmate de 

rezultatele analizei expresiei genice ale IL-6, unde nivelele IL-6 au crescut în mod semnificativ 

de 1,82, 5,7 și 17,29 ori pentru loturile tratate cu antifungice precum: 300 AMF/50 FL, 600 

AMF/100 FL, 900 AMF/150 FL în comparație cu grupul de control (Figura 44). 

 

Figura 44. Efectele dependente de doză ale administrării concomitente a flucitozinei 
şi amfotericinei B asupra exprimării IL-6 în cortexul renal al șoarecilor. PCR în timp 
real a fost utilizat pentru a investiga nivelele ARNm ale genei țintă IL -6. Loturi 
experimentale: grupul de control; 50 mg / kg flucitozină + 300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg 

flucitozină + 600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. 
Nivelurile de semnificație sunt marcate după cum urmează: *** p <0,001 comparativ cu 

grupul de control. 
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Rezultatele noastre au fost în concordanţă cu Akira et al, 1990 şi Naka et al, 2002, 

care au arătat că interleukina proinflamatoare (IL-6) joacă un rol important în reglarea 

răspunsului imun și a inflamației, procese în care intervin mai ales  celulele precum 

macrofagele și limfocitele.  Aceste observaţii sunt în consens cu publicaţii recente (2008) 

care au arătat că IL-6 reprezintă un reglator crucial al neutrofilelor în timpul răspunsului 

inflamator prin reglara producției de citokine și prin  apoptoza leucocitară (Fielding et al 

2008).  De asemenea, expresia IL-6 este reglementată la nivelul transcripțional, un număr 

de factori de transcripție contribuind la reglarea complexă a genei IL -6 (Samuel et al., 

2008), printre care şi factorul nuclear-kappa B (NF-kB) (Libermann şi Baltimore, 1990) 

În studiul prezent, așa cum se arată în figura 45, administrarea concomitentă a 

medicamentelor antifungice a dus la creşterea expresiei TGF-β1, într-o manieră dependentă 

de doza administrată. 

 

Figura 45. Efectele dependente de doză ale administrării concomitente a flucitozinei şi 
amfotericinei B asupra exprimării IL-6 în cortexul renal al șoarecilor. PCR în timp real a fost 
utilizat pentru a investiga nivelele ARNm ale genei țintă TGF-β. Loturi experimentale:  grupul de 
control; 50 mg / kg flucitozină + 300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg flucitozină + 600 μg / kg 
amfotericină B; 150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. Nivelurile de semnificație sunt 
marcate după cum urmează: *** p <0,001 comparativ cu grupul de control. 
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5.Administrarea concomitentă de Flucitozina și amfotericină B a dus la apoptoza celule lor 

renale,  dependentă de doză. 

Flucitozina și co-tratamentul cu amfotericină B au crescut semnificativ pozitivitatea 

nucleelor evidenţiate prin metoda TUNEL (Figura 46) de 10,15, 12,53 și 19,56 ori pentru 

grupuri AMF / 50 FL, 600 AMF / 100 FL, 900 AMF / 150 FL comparativ cu martorul.  

 

 

 

Figura 46. Efectele dependente de doză ale administrării concomitente de flucitozină și 

amfotericină B asupra apoptozei celulelor tubulare epiteliale prin numărul nucleilor pozitivi  

Tunel (+) / camp.  Grupuri experimentale: Grupul de control;  50 mg / kg flucitosină + 300 μg / kg  

amfotericină B; 100 mg / kg flucitozina + 600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg flucitosină + 900 

μg / kg amfotericină B. Nivelurile de semnificație sunt marcate după cum urmează: *** p <0,001 

comparativ cu controlul, ### p <0,001 în comparație cu grupul 300 AMF / 50 FL. 
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Figura 47 . Efectele dependente de doză ale administrării concomitente de fluticosină 

și amfotericină B asupra apoptozei celulelor tubulare epiteliale prin analiza 

tunelului. Loturi experimentale: A. grupul de control; B. grupul cu 50 mg / kg flucitozină + 300 

μg / kg amfotericină B; C. grupul cu 100 mg / kg flucitozină + 600 μg / kg amfotericină B; D. grupul 

cu 150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B. Obiectiv 20X. 

În studiul de față, am evidențiat celulele renale apoptotice  prin microscopie 

electronică și analiza fragmentării ADN prin metoda Tunel (Figura 47). Anterior, studiile in 

vitro au evidențiat fragmentarea ADN specifică apoptozei în celulele tubulare proximale, 

celule tubulare distale apoptotice semnificativ mai mici și orice celule mezangiale 

apoptotice după expunerea la amfotericină B (Varlam et al., 2001). În plus, s -a arătat că 

amfotericina B a mărit permeabilitatea tubulară datorată legării substanței toxice de 

membrana celulară, formarea porilor transmembranari, eliberarea electroliților (Borland, 

1986, Cheng, 1982) și apoptoza indusă în rinichiul de șobolan (Varlam et al., 2001). 
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Nefrotoxicitatea amfotericinei B la pacienți a fost asociată clinic cu o scădere pronunțată a 

ratei de filtrare glomerulare și a fluxului sanguin renal și modificări consecvente ale funcției 

tubulare proximale, cu o creștere a clearance-ului acidului uric; modificările majore ale 

funcțiilor tubulare distal au fost asociate cu clearance-ul crescut al potasiului, dezvoltarea 

acidozei tubulare renale și creșterea pH-ului urinar (Burgess şi Birchall, 1972). În studiul 

nostru am observat celule tubulare apoptotice prin microscopie electronică și analiza 

TUNEL, odată cu creșterea dozei de medicamente co -administrate, rezultate care s-au 

suprapus cu creșterea semnificativă a expresiei tisulare a citokinelor proinflamatorii, ex. 

TNF-α, un factor important care contribuie la nefrotoxicitatea medicamentului. Mai mult, 

TNF-α a crescut semnificativ moartea celulelor apoptotice indusă de cisplatin, ciclosporină 

A, tacrolimus și azidotitimidină (Benedetti et al., 2013). 

Apoptoza în celulele epiteliale tubulare este, de asemenea, asociată cu activarea TGF - 

β1, conducând la atrofie și progresia bolii renale, incluzând nefropatia cronică obstructivă 

sau diabetică (Bottinger şi Bitzer, 2002). În stadiul incipient al glomerulosclerozei, 

podocitele suferă apoptoză indusă de TGF- β1 (Schiffer et al., 2001). Studiul in vitro a arătat 

că TGF-β1 a indus, de asemenea, apoptoza în glomerul şi în celulele endoteliale capilare 

(Choi și Ballermann, 1995). În studiul nostru, co-tratamentul antifungic a crescut expresia 

ARNm a TGF- β1 și numărul celulele renale apoptotice într-o manieră dependent de doză. 

Similar, s-a dovedit că un alt agent antifungic – trichostatin – stimulează TGF-β1 și 

semnalele pro-apoptotice precum Smad3 și p38 în celulele epiteliale tubulare proximale 

umane renale (Yoshikawa et al., 2010).  
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6.Co-administrarea de flucitozină și amfotericină B a dus la apariția 

modificărilor ultrastructurale renale, modificări dependente de doza 

administrată şi observate prin microscopie electronică 

Pentru observarea celulelor tubulare apoptotice, pe lângă analiza TUNEL, am 

confirmat prezenţa acestora şi prin microscopie electronică (Figura 48). Aceste modificări 

obţinute au fost în strânsă legatură cu doza de medicamente antifungice administrată.  

Mai mult, studii recente relevă faptul că apoptoza în celulele tubulare pare să fie 

asociată cu fibroza interstițială renală. Descărcarea apoptotică a celulelor epiteliale tubulare 

conducând la atrofie tubulară induce un micro-mediu favorabil pentru inducerea și 

proliferarea celulelor fibrogenice, exacerbând acumularea și depunerea componentelor 

matricei extracelulare și rezultând fibroza renală (Razzaque et al., 2002; Zeisberg et. al., 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Modificari ultrascructurale apărute după co-adminstrarea de tratament 

antifungic. Microscopie electronică. Grupuri experimentale: a. Grupul de control; b. 50 mg / kg 

flucitozină + 300 μg / kg amfotericină B; c. 100 mg / kg flucitozină + 600 μg / kg amfotericină B; d. 

150 mg / kg flucitozină + 900 μg / kg amfotericină B.  Legendă: N - nuclee normale, 1 - peroxizomi, 2 

- microvilli, 3 - reticulul endoplasmatic neted (Ser), 4- nuclei apoptotici, 5 - mitocondrii modificate, 
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Concluzii 

Infecțiile fungice invazive rămân o problemă clinică importantă și, în ciuda 

abordărilor recente, ele produc morbiditate și mortalitate ridicate. În acest studiu ne -am 

propus să evaluăm nefrotoxicitatea indusă de terapia combinată a flucitozinei (FL) și 

amfotericinei B (AMF), la trei doze diferite, administrate șoarecilor timp de 14 zile: 300 ug/ 

kg AMF + 50 mg/kgFL; 600 mg/kg AMF + 100 mg/kg FL; 900 μg/kg AMF + 150 mg/kg FL.  

Rezultatele noatre au demonstrat faptul că semnalizarea prin NF-κB este implicată 

în interacțiunea dintre inflamație, apoptoza celulelor epiteliare tubulare și fibroza 

glomerulară ca urmare a co-administrării amfotericinei B si a flucitozinei, ca tratament 

combinat în terapia antifungică sistemică. 

Administrarea concomitentă antifungică a declanșat translocarea nucleară a NF -κB 

și a reglat nivelul NF-kB p65 mARN în mod sensibil la doză. Imunopozitivitatea TNF-a și IL-

6, împreună cu exprimarea genei IL-6, a crescut atât în celulele tubulare, cât și în cele 

glomerulare. Co-tratamentul AMF-FL a crescut numărul celulelor apoptotice renale 

evidențiate atât prin microscopie electronică, cât și prin fragmentarea ADN prin TUNEL. De 

asemenea, analiza histopatologică a evidențiat acumularea de colagen la nivel glomerular. 

Colagenul a fost evidențiat, de asemenea, în glomeruli la 900 μg / kg AMF + 150 mg / kg FL, 

prin colorație tricromică Masson-Goldner. Mai mult, co-terapia antifungică a indus 

stimularea expresiei genelor responsabile de sinteza TGF- β1, principala citokina implicată 

în fibrogenză. 

Rezultatele noastre sugerează că terapia combinată cu amfotericină B - flucitozină 

exercită o activare sinergetică inflamatorie și inițiază apopotoză tubulară epitelială prin 

calea NF-kB, într-o manieră receptivă la doză. Inflamația și apoptoza tubulară epitelială 

sunt, de asemenea, asociate cu activarea TGF-β1 și inițiează stadiul incipient al fibrozei 

glomerulare la doze co-antifungice mai mari, conducând la fibroză tubulară-interstițială și 

scădere semnificativă a capacității funcționale renale. 
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CONCLUZII GENERALE 

 

Incidența mare de apariție a  micozelor este raportată în multe spitale, ca urmare a 

creșterii procentului de pacienți imunocompromiși cu risc de infecții fungice invazive, care 

în multe cazuri sunt asociate cu rate ridicate de mortalitate și costuri de îngrijire a sănătății 

(Rüping et al., 2008).  

Speciile de Candida, Cryptococcus neoformans, și Aspergillus rămân cele mai 

frecvente cauze ale infecțiilor fungice invazive, dar speciile non-Candida albicans (Fusarium, 

Scedosporium, Zygomycetes) speciile non-Aspergillus fumigatus apar mai frecvent și adesea 

sunt rezistente la fluconazol și respectiv la amfotericină B. Factorii de risc pentru infecția 

sistemică cu Candida includ folosirea cateterelor venoase centrale, alimentația parenterală 

totală, intervenția chirurgicală recentă și terapia imunosupresoare, transplant de măduvă, 

transfuzii sanguine, intervenţii chirurgicale, bolie neoplazice, prematuri respectiv varsta 

avansată, pacienţi cu tratament imunosupresiv, pacienţi cu SIDA  (Trick et al., 2002; 

Blumberg et al.,2001; Hajjeh et al., 2004). Aspergiloza invazivă afectează în mod 

disproporționat persoanele cu afecțiuni hematologice și pacienții care au suferit transfuzii 

de sange şi transplant de măduvă (Patterson et al., 2000). Tratarea pacienţilor din grupele 

cu risc trebuie să fie foarte prudentă mai ales atunci cand riscurile se asociază şi cu infecţii 

fungice cauzate de specii atipice (Pfaller et al, 2006). 

Amfotericina B este indicată pentru tratamentul meningitei criptococice, 

mucomicoză, forme moderat-severe până la severe de blastomicoză și histoplasmoză 

(Perfect et al., 2010; Skiada et al, 2013; Chapman et al, 2008; Wheat et al., 2007).  

Flucitozina trebuie utilizată în terapia combinată, în general cu amfotericină B, 

pentru a diminua dezvoltarea rezistenței. Această combinație este recomandată ca terapie 

de primă linie pentru meningita criptococică, criptococoza pulmonară severă și 

criptococcemie (Perfect et al., 2010). În plus, 5-FC în combinație cu Amph B este utilizat 

pentru pacienții cu infecții refractare la Candida, cum ar fi endocardita, meningită sau 

endoftalmită și este, de asemenea, recomandată pentru tratamentul pielonefritei 

ascendente simptomatice cu Candida datorată rezistenței la fluconazol a Candida glabrata 

(Pappas et al., 2016). 
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Aşadar, pentru pacienții care nu reușesc a fi trataţi cu monoterapie antifungică sau 

care prezintă reacții adverse intolerabile, practica obișnuită este trecerea la o clasă diferită 

de agenți antifungici sau combinarea terapiilor (Enoch et al.,2006). Deoarece s-a stabilit 

efectul secundar al ambelor monoterapii, în acest studiu ne-am propus să evaluăm  

hepatotoxicitatea şi nefrotoxicitatea induse de terapia combinată la doze crescătoare.  

Terapia combinată flucitozină-amfotericină B, s-a administrat șoarecilor în trei doze, 

timp de 14 zile: 50 mg / kg flucitozină - 300 μg / kg amfotericină B; 100 mg / kg flucitozină - 

600 μg / kg amfotericină B; 150 mg / kg flucitozină - 900 μg / kg amfotericină B. 

 Leziunile hepatice au fost evaluate prin analize microscopice și electronice, iar 

modificările inflamatorii au fost analizate prin expresia genică și imunohistochimică a 

factorului de transductie Nf-kB si a citokinelor proinflamatorii TNF-𝛼  and IL-6, precum si a 

markerilor specifici pentru celulelele Kuppfer pentru a evidenția activarea acestora în 

funcție de tratament. 

 Din analiza histopatologică a țesuturilor hepatice a rezultat faptul că modificările 

structurale se accentuează odată cu creșterea dozei celor două medicamente administrate, 

înregistrându-se dilatări ale capilarelor sinusoide însoțite de congestie vasculară și 

infiltrate limfocitate în ficatul șoarecilor tratați cu 150 mg/kg flucitozină și 900 μg/kg 

amfotericină B.    

Studiile noastre au evidențiat faptul că are loc o activare a căilor de semnalizare 

celulară a proceselor inflamatorii, inițiate prin activarea formei citoplasmatice a NF-𝜅B 

(dimer p50/p65), urmată de translocarea formei monomerice p65 în nucleu și legarea de 

un promotor ce determină transcripția unor gene implicate în reglarea răspunsurilor 

inflamatorii. Astfel,  stimularea expresiei  NF-𝜅B este asociată cu creșterea expresiei genice 

și stimulare producției de citokine proinflamatorii TNF-𝛼  and IL-6, citokine care sunt de 

asemenea implicate în inițierea altor căi de semnalizare implicate în răspunsul inflamator. 

Rezultatele noastre au confirmat creșterea expresiei și distribuției tisulare a factorului de 

transducție nuclear  NF-kB, precum și a citokinelor pro-inflamatorii TNF-α, IL-6, împreună 

cu o expresie crescută a genelor ce reglează sinteza acestor proteine, aceste creșteri fiind 

dependente de doza de medicamentele antifungice co-administrate. 

Inițierea semnalelor pro-inflamatorii a determinat și o activare a celulelor Kupffer, 

observată prin creșterea numărului de celule Kupffer imunopozitive pentru markerul 
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specific F4/80 odată cu creșterea dozei de medicamente co -administrate. Activarea   

celulelor Kupffer atrage după sine eliberarea unor mediatori ai inflamației, a unor factori d e 

creștere din aceste celule și care modulează alterări acute induse țesutului hepatic.  

Rezultatele noastre sugerează că terapia combinată antifungică exercită o activare 

sinergică inflamatorie într-o manieră dependentă de doză, prin inițierea transducției 

semnalului inflamator prin NF-kB, activare care promovează o cascadă de căi de 

semnalizari celulare a inflamației. 

La nivel renal, rezultatele noatre au demonstrat faptul că semnalizarea prin NF -κB 

este implicată în interacțiunea dintre inflamație, apoptoza celulelor epiteliare tubulare și 

fibroza glomerulară ca urmare a co-administrării amfotericinei B si a flucitozinei, ca 

tratament combinat în terapia antifungică sistemică. 

Administrarea concomitentă antifungică a declanșat translocarea nucleară a NF -κB 

și a reglat nivelul NF-kB p65 mARN în mod sensibil la doză. Imunopozitivitatea TNF-a și IL-

6, împreună cu exprimarea genei IL-6, a crescut atât în celulele tubulare, cât și în cele 

glomerulare. Co-tratamentul AMF-FL a crescut numărul celulelor apoptotice renale 

evidențiate atât prin microscopie electronică, cât și prin fragmentarea ADN prin TUNEL. De 

asemenea, analiza histopatologică a evidențiat acumularea de colagen la nivel glomerular. 

Colagenul a fost evidențiat, de asemenea, în glomeruli la 900 μg /  kg AMF + 150 mg / kg FL, 

prin colorație tricromică Masson-Goldner. Mai mult, co-terapia antifungică a indus 

stimularea expresiei genelor responsabile de sinteza TGF- β1, principala citokina implicată 

în fibrogenză. 

Rezultatele noastre sugerează că terapia combinată cu amfotericină B - flucitozină 

exercită o activare sinergetică inflamatorie și inițiază apopotoză tubulară epitelială prin 

calea NF-kB, într-o manieră receptivă la doză. Inflamația și apoptoza tubulară epitelială 

sunt, de asemenea, asociate cu activarea TGF-β1 și inițiează stadiul incipient al fibrozei 

glomerulare la doze co-antifungice mai mari, conducând la fibroză tubulară-interstițială și 

scădere semnificativă a capacității funcționale renale. 

 Elemente de originalitate și noutate ale tezei: 

1.Studiul de faţă este primul studiu care evaluează toxicitatea  hepatică și renală a 

tratamentului combinat antifungic flucitozină/amfotericină B, destinat terapiei infecțiilor 

fungice sistemice; 
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2. Studiile abordate combină în mod specific tehnici de histologie clasice, histopatologie şi 

imunohistochimie cu cele de biologie moleculară, iar rezultatele de laborator sunt evaluate 

prin prisma aplicaţiilor clinice.           

2. Rezultatele noastre experimentale reprezintă primele date care încearcă să stabilească 

pragul la care co-tratamentul flucitozină/amfotericină B poate fi administrat fără a afecta 

viaţa pacienţilor imunocompromişi.  În acest sens, studiile arată că tot mai multe infecţii 

nosocomiale sunt cauzate de specii precum Candida, cea mai răspândită specie fiind C. 

albicans (38,9%), urmată de C. parapsilosis (23,2%) și C. tropicalis (20,5%), dintr -un total 

de 190 de cazuri diagnosticate cu infecţii fungice sistemice dobândite intra -spitalicesc (Li et 

al., 2016). Astfel, conform studiului realizat de Li şi colaboratorii, mortalitatea la 30 de zile 

cauzată de aceste infecţii a fost de 27,8%, iar cea timpurie (în decurs de 7 zile) a fost de 

16,3%. Acest lucru arată că infecţiile fungice nosocomiale duc la o mortalitate ridicată 

dependentă de diferitele specii de Candida implicate, de răspunsul organismului la 

tratamentul cu agenţii antifungici şi de asemenea de iniţierea întârziată a unei terapii 

eficiente (Garey et al., 2006). În plus, pentru pacienţii imunocompromişi, mecanismele 

principale de metabolizare ale medicamentelor, precum funcţia hepatică şi cea renală, sunt 

pe deplin afectate, iar rata răspunsului favorabil la  terapia antifungică scade considerabil.  

 În concluzie, considerăm că analiza rezultatelor experimentale obținute în cadrul 

acestei teze de doctorat sunt de importanță practică pentru medicina translaţională, cu 

aplicabilitate clinică imediată.  
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