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Skupine antimikotikov

• Polieni – amfotericin (konvencionalen in lipidne oblike), 
nistatin;

• Flucitozin;

• Azoli – starejši azoli in triazoli (ketokonazol, flukonazol, 
itrakonazol, vorikonazol, posakonazol);

• Ehinokandini (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin).
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Grizeofulvin

•Starejši antimikotik; 

•Zavira delitev glivične celice;

•Deluje predvsem na povzročitelje kožnih glivičnih 
okužb (ne Candida, Malassezia furfur);

• Indikacija: zdravljenje glivičnih okužb kože in 
nohtov;

•Dnevni odmerek 500 do 1000 mg



Nistatin

•polien;

•uporaba omejena na lokalno zdravljenje;

• absorpcija zdravila je minimalna;

•deluje na večino kvasovk in plesni;

•vliva na sintezo ergosterola;

•zdravljenje oralne ali vaginalne kandidoze ter 
za zaščito pred glivami pri bolnikih, okuženih s 
HIV ali pred kemoterapijo.  



Amfotericin B

• Amfotericin B deoksiholat (»konvencionalni amfotericin B«) eno 
najstarejših učinkovin za zdravljenje sistemskih glivičnih okužb. 
Deluje na večino za človeka patogenih gliv, tako na kvasovke kot 
plesni. Izjema so Candida lusitaniae in redke glive, kot so Fusarium, 
Trichosporon, Malassezia furfur in nekatere obarvane glive. 

• Mehanizem delovanja: Amfotericin B deluje z vezavo na ergosterol, 
ki je pomembna sestavina celične membrane gliv. Amfotericin B se 
veže tudi na holesterol, ki je ergosterolu podobna sestavina 
sesalskih celic. 

• Farmakokinetika: Zdravilo se slabo topi v vodi in zato v plazmi 
nastajajo miceliji, ki jih odstranijo celice retikuloendotelijskega 
sistema. Največ amfotericina B se zadrži v jetrih in vranici. Zdravilo 
se počasi izloča z žolčem z razpolovnim časom 15 dni. Pri okvari 
ledvic odmerka amfotericina B ne zmanjšujemo. 



Lipidne oblike amfotericina

• Lipidne oblike amfotericina B 
• Lipidne oblike amoftericina B so razvili, da bi zmanjšali toksičnost 

običajnega amfotericina B. 
✓liposomalni amoftericin B,
✓amfotericin B v koloidni disperziji 
✓amfotericin B lipidni kompleks.
• Dandanes uporabljamo le še liposomalni amfotericin B
• Lipidne oblike so enako ali celo bolj učinkovite kot konvencionalni 

amfotericin B. 
• Klinično je pomembna predvsem manjša nefrotoksičnost, zato lahko 

uporabljamo bistveno večje odmerke kot pri konvencionalnem 
amfotericinu B (npr. 3-5 mg/kg telesne teže).

• Problem visoka cena



Azoli

• Flukonazol

• Itrakonazol

• Vorikonazol

• Posakonazol

• Isavukonazol



Mehanizem delovanja azolov

• inhibicija sinteze ergosterola (encim lanosterol 
14α-demetilaza;

•ergosterol poglavitna sestavina glivične celične 
membrane;



Učinkovitost azolov in vitro

Kvasovke Plesni

n MIC90 n MIC90

POS 18.351 1 4499 1

ITRA 15.673 1 3204 4

FLU 16.105 16 1779 256

VOR 7772 0,5 1826 2

AMB 13.353 1 3013 2

Sabatelli et al, ICAAC 2004



Učinkovitost azolov na plesni in vitro

MIC90 μg/ml

Gliva n POS ITRA VOR AMB

Plesni 1702 1,0 2,0 2,0 2,0

Aspergillus 

spp.

1423 0,5 2,0 0,5 1,0

Dimorfne glive 234 0,5 2,0 2,0 2,0

Fusarium spp. 67 32 32,0 16,0 2,0

Pigmentirane 31 1,0 2,0 1,0 4,0

Zigomicete 86 4,0 32,0 128,0 2,0

Drugo 58 0,5 1,0 0,5 2,0

Sabatelli et al. ICAAC 2004



Flukonazol

•deluje proti večini vrst kandide, razen proti C. 
krusei (intrinzično odporna)

•C. glabrata kaže različne stopnje odpornosti 
proti flukonazolu;

•deluje na glive rodu Coccidioides in na 
kriptokoke;

•nima aktivnosti proti plesnim. 



Flukonazol

•Biološka uporabnost skoraj 90%. 

•Na absorpcijo ne vplivata kislost želodčnega 
soka in prisotnost hrane. 

•Dobro prehaja v različna tkiva in tudi v 
osrednje živčevje. 

•Razpolovni čas  22 do 31 ur (odmerjanje 
1x/dan).

•V nespremenjeni obliki se skoraj v celoti izloči 
skozi ledvice. 



Flukonazol

•Zdravljenje vseh oblik kandidoze, tudi za 
najtežje sistemske oblike, ki jih povzročajo zanj 
občutljive vrste kandid. 

•Zdravljenje kriptokokoze in večine endemskih 
mikoz.

•Zaščitno (profilaktično) za preprečevanje 
glivičnih okužb, zlasti pri bolnikih s HIV/aidsom 
in pri nevtropeničnih bolnikih. 



Itrakonazol

•Deluje proti različnim glivam, vključno s 
kriptokoki, aspergili, proti večini endemskih 
gliv (npr. Histoplasma spp., Blastomyces spp., 
Coccidioides spp.) ter proti večini vrst kandide. 

•Deluje tudi proti dermatofitom, ne pa proti 
glivam rodu Scedosporum, Fusarium, 
Scopulariopsis ali proti zigomicetam. 



Itrakonazol

• Po oralni aplikaciji je absorpcija itrakonazola zelo 
nepredvidljiva. 

• Raztopina ima boljšo biološko uporabnost kot 
kapsule, ki jih je treba jemati s hrano. 

• Raztopina se bolje resorbira brez hrane. 

• Zdravilo se močno veže na plazemske beljakovine in 
slabo prehaja skozi krvno možgansko pregrado. 

• V koži in kožnih priveskih se koncentracije 
itrakonazola vzdržujejo dalj časa. 



Itrakonazol - indikacije

•Zdravljenje histoplazmoze, blastomikoze, 
ezofagealne in vaginalne kandidoze. 

•Peroralno zdravljenje aspergiloze in febrilne 
nevtropenije:

•Profilaksa glivičnih okužb pri hematoloških 
bolnikih.

•Zdravljenje alergične bronhoalveolarne 
aspergiloze.



Vorikonazol

• triazol, strukturno podoben flukonazolu;

•fungiciden za plesni (Aspergillus, 
Scedosporium, Fusarium);

•ne deluje na zigomicete;

•metabolizem preko jetrnih citokrom P450 
encimov;

• povezan s prehodnimi motnjami vida pri 
~30% bolnikov.

Lu I, et al. Semin Respir Infect. 2002;17:140-150.  Maschmeyer G. J Antimicrob Chemother. 2002;49:239-241.



Farmakokinetične lastnosti 
vorikonazola

• biološka uporabnost peroralne oblike: 90%

• dobra porazdelitev, tudi v likvor

• nelinerna farmakokinetika pri odraslih

• nepredvidljiva presnova v jetrih (CYP450)

 nepredvidljiva serumska koncentracija

• nosilec parenteralne oblike se pri ledvični odpovedi 
ne more izločati



POSAKONAZOL

• Širok spekter (tudi plesni; deluje na Zigomicete);

•odlična aktivnost na živalskih modelih 
(Kirkpatrick, 2001)

• Oralen (variabilna biološka razpoložljivost); dobra 
toleranca, linearna kinetika do 800 mg

• Študije za invazivne okužbe, profilaksa pri visokem 
tveganju.



Farmakokinetika posakonazola

•se dobro resorbira; zaužitje skupaj s hrano 
(maščobe) dvigne koncentracije; absorbcija je 
nasičena pri odmerku 800 mg/dan;

•presnova v 14%;

•66% se eliminira nespremenjenega v blatu;

•se ne izloča skozi ledvice;

•pri hujši jetrni okvari se t/2 lahko podaljša.



Razlike med azoli

•vorikonazol in posakonazol aktivna proti 
sevom odpornim na flukonazol; možna 
navzkrižna rezistenca;

•fungicidna proti aspergilusu posa > vori;
•posa aktiven proti zigomicetam, vori ne;
•oba delujeta na kriptokoke;
•potencial za interakcije vori >> posa;
•aktivna proti glivam vrste Fusarium in 
Scedosporium.



Isavukonazol (Cresemba)

• Za invazivno aspergilozo (Aspergillus flavus, 
Aspergillus fumigatus, and Aspergillus niger)

• Za invazivno mukormikozo (Mucorales npr. 
Rhizopus oryzae in mukormicete);

• Odmerki : začetni: 372 mg PO/IV  na 8ur x 6 
odmerkov - 48 ur)

• Vzdrževalni: 372 mg PO/IV na dan



Ehinokandini (kaspofungin, anidulafungin, 
mikafungin)

• družina kandinov 

• niso topni v vodi

• samo parenteralne oblike;

• od odmerka odvisna linearna farmakokinetika z 
dolgim razpolovnim časom, zato odmerjanje 
enkrat dnevno;

• močna vezava na serumske beljakovine;

• dobra distribucija v vse organe, vendar malo ali 
nič v možganski tekočini.



Ergosterol

Ehinokandini - mehanizem delovanja

Povzeto po Sable C.A., Symp Advances in Antifungal Therapy, 11th ECCMID, 

April 2, 2001.



Protimikotični spekter ehinokandinov 

•fungicidno delujejo na glive rodu Candida;

•fungistatično na glive rodu Aspergillus;

•NE delujejo na bazidiomicete (npr. kriptokok), 
glive rodu Fusarium, zigomikoze.



Komparativna farmakokinetika

Anidula Kaspo Mika

AUC, mg x h/L 99 119 158

Vezava na b.  % 84? (99?) 97 99

Likvor, % < 5 < 5 < 5

Oko, % 0 0 <1

Urin, % < 2 < 2 < 2

Metabolizem NI Jetra Jetra

Eliminacija Feces Urin Feces

T/2, ure 26 9 - 11 11 - 17

Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)



Prilagajanje odmerka

Okvara Anidula Kaspo Mika

Jetra Ni potrebno Zmanjšanje 

odmerka

Ni potrebno

Ledvica Ni potrebno Ni potrebno Ni potrebno

Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)



Terbinafin (tablete in lokalno zdravilo)

• Alilamin, ki deluje na sintezo ergosterola (encim skvalenska 
epoksidaza);

• Izloča se z izločki lojnic in prehaja v roženo plast kože in nohtov;
• Deluje zlasti na glive, ki povzročajo okužbe kože(npr. T. rubrum, T. 

mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis in 
Epidermophyton floccosum; 

• Na kvasovke deluje fungicidno (npr. Pityrosporum orbiculare ali
Malassezia furfur) ali fungistatično, odvisno od vrste.

• Odmerek 250 mg 1x dnevno
• Terbinafin ne vpliva na presnovo hormonov ali drugih zdravil.
• Hepatotoksičen, veliko interakcij



Toksičnost protiglivnih zdravil



Amfotericin B - konvencionalni

• 2/3 bolnikov akutna toksična reakcija (mrzlica, 
vročina, lahko zmedenost, hipotenzija)

• Ledvična okvara – odvisna od odmerka

• Hipokaliemija, hipomagnezemija

• Kronična anemija

• Flebitis



Lipidne oblike amfotericina B

Stranski učinki

Liposomalni AmB 
(Ambisome®)

Najmanj stranskih 
učinkov povezanih z 
infuzijo 

Manj nefrotoksični kot 
konvencionalni AmB;
Anemija, slabo počutje 
enako kot cAmB;
Manj hipokaliemije kot 
cAmB.

Lipidni kompleks 
(Abelcet®)

Koloidna disperzija 
(Amphocil®)

Največ stranskih učinkov 
povezanih z infuzijo 



Azoli

POGOSTO REDKO

Flukonazol
(najmanj toksičen)

Slabost, tiščanje v 
epigastriju; izpuščaj 1/20 
bolnikov

Povečane koncentracije 
jetrnih encimov;

Itrakonazol
(toleranca adekvatna)

Slabost, dispepsija, zaprtje, 
driska (bolj pogosti pri 
raztopini);
Retenca tekočine (starejši);
Izpuščaj 1/20, včasih resen; 
Povečane koncentracije 
jetrnih encimov;

Huda jetrna okvara ali 
zlatenica;
Supresija nadledvičnice, 
Hipokaliemija; povišan 
krvni tlak;
Periferna nevropatija in 
tremor. 



Azoli

POGOSTO REDKO

Vorikonazol Fotopsija ;
Kožne spremembe;
Jetrna okvara;
Glavobol, bruhanje, vidne 
halucinacije;
Bolečine v trebuhu;
Povišana koncentracija 
kreatinina, hipokaliemija

Periferna nevropatija;
Pordela koža, suhe oči in 
usta (priporočljiva krema z
zaščitnim faktorjem)

Posakonazol Omotica, glavobol, suha 
usta;
Povečane koncentracije 
jetrnih encimov.

Resni SA zelo redki



Kandini 

Pogosto (relativno)

Kaspofungin Flebitis;
Vročina, mrzlica;
Bolečine v trebuhu, navzea,  driska in bruhanje;
Glavobol;
Povečane koncentracije jetrnih encimov  pri 1/20.

Anidulafungin Zardevanje, vročica (< 1/40), pruritus, izpuščaj in/ali urtikarija;
Povečane koncentracije jetrnih encimov  pri 1/40.

Mikafungin Flebitis;
Vročina, mrzlica;
Bolečine v trebuhu, navzea,  driska in bruhanje;
Glavobol;
Povečane koncentracije jetrnih encimov  pri 1/20



Posebnosti - mikafungin

Posebnost – možnost nastanka jetrnih 
tumorjev  pri podganah (pri ljudeh in 
drugih živalskih vrstah ni dokazano).



Terbinafin

• Dobra toleranca. 

• Navzea, napetost v trebuhu;

• Glavobol;

• Izguba okusa ali spremenjen okus. 

• Alergični izpuščaji redko.



Součinkovanje ehinokandinov

• zelo malo interakcij, ker niso inhibitoriji ali 
substrati za citokrom P450;

• previdnost pri souporabi ciklosporina in 
kaspofungina zaradi možnega dviga jetrnih 
encimov;

• mikafungin lahko poveča AUC sirolimusa za 23%; 
poveča C-max nifedipina;

• kontrola nivojev takrolimusa pri anidulafunginu.



Součinkovanja - azoli

POJAČA DELOVANJE ZMANJŠA DELOVANJE 
ITRAKONAZOLA

ZMANJŠA
ABSORPCIJO

ITRAKONAZOL* Terfenadin, cisaprid, 
astemizol (aritmije –
NE uporabljaj skupaj);
Varfarin,digosksin, 
ciklosporin 
(monitoring);
Midazolam, triazolam;
Vinkristin (neurološka 
okvara)
Inhlacijski steroidi

Rifampin, feniton, 
karbamazepin

Antacidi

*zelo veliko možnih interakcij



Součinkovanja - azoli

POJAČA DELOVANJE

POSAKONAZOL* Ciklosporin, takrolimus, sirolimus;
Cisaprid, astemizol, terfenadin;
Ergotamin;
Statini (simvastatin, lovastatin, atorvastatin) ;
Nekatera protiretrovirusna zdravila;
Vinkristin, vinblastin;
Benzodiazepini. 

*močan inhibitor CYP 3A4



Součinkovanja vorikonazola - CYP 450!

Povišane koncentracije
• astemizol
• cisaprid
• ergot alkaloidi
• kinidin
• sirolimus
• terfenadin
• omeprazol
• ciklosporin (odmerek prepoloviti)
• takrolimus (zmanjšaj na 1/3)
• varfarin
• sulfoniluree
• statini
• vinka alkaloidi
• zaviralci Ca kanalov
• benzodiazepini

vorikonazol
• karbamazepin
• dolgo delujoči barbiturati
• rifampicin
• rifabutin 
• fenitoin 



Povzetek součinkovanj

• Aditivna toksičnost, zmanjšana ledvična 
eliminacija – amfotericin B;

• Inhibicija biotransformacije drugih zdravil – azoli;

• Interferenca s transportnimi proteini –
itrakonazol, posakonazol, kapsofungin (klinično 
nepomembno);

• Interakcije, ki negativno vplivajo na sistemsko 
indukcija  razpoložljivost protiglivnih zdravil –
pH(azoli), biotransformacija protiglivnih zdravil 
(azoli).



Nosečnost – amfotericin B

• Zdravilo izbire za zdravljenje invazivnih glivnih 
okužb v nosečnosti;

• Nobena od oblik nima posebne prednosti;

• Koncentracije v mleku so verjetno minimalne 
– varen med dojenjem.

Njoku JC Curr Fungal Infect Rep 2010; 4: 62



Azoli in nosečnost
Nosečnost Dojenje

Flukonazol Povezava s kongenitalnimi anomalijami 
(visoki odmerki, dalj časa) v prvem 
trimestru (podobno sindromu Antley 
Bixler)*;
Premalo podatkov o varnosti kasneje v 
nosečnosti;
Nasprotujoči podatki o teratogenosti 
nizkih odmerkov; 

Varen

Itrakonazol Bolj pogosto splavi, ni priporočljiv med 
nosečnostjo;

Ni priporočljiv

Vorikonazol Teratogen in embriotoksičen za živali; Ni priporočljiv

Posakonazol Teratogen pri živalih, ni podatkov za 
uporabo pri ljudeh

Ni priporočljiv

*kraniosinostoza



Nosečnost - kandini

• Vsi ehinokandini kategorija C;

• Podatki zelo skromni;

• V raziskavah na živalih – možne razvojne 
anomalije (vendar ob uporabi izrazito visokih 
odmerkov);

• Izločajo se v mleku podgan;

• Naj se ne bi uporabljali med dojenjem.

Njoku JC Curr Fungal Infect Rep 2010; 4: 62



Nosečnost - terbinafin

• Verjetno varen v nosečnosti;

• Topična oblika bolj varna kot sistemska;

• Izloča se v mleku – ni priporočljiv med 
dojenjem.


