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Efi cacitatea azitromicinei în 
tratarea conjunctivitelor la 

pacienţi cu vârste diferite: studiul 
Torkildsen şi studiul Cochereau     

THE EFFICACY OF AZITHROMYCIN IN TREATING CONJUNCTIVITIS 
IN PATIENTS OF DIFFERENT AGES: TORKILDSEN STUDY AND 

COCHEREAU STUDY
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Azyter, un colir oft almic pe bază de azitromicină, 
reprezintă alegerea de elecţie în tratarea 
conjuncti vitelor la ti neri, adulţi și persoane 

vârstnice. Posologia de doar 3 zile este posibilă prin 
faptul că azitromicina este o moleculă puternic lipofi lă 
ce asigură penetrare și distribuţie ti sulară foarte 
rapidă, are un ti mp de înjumătăţire lung, de 
aproximati v 50 de ore, determinând o impregnare 
ti sulară la concentraţii acti ve ti mp îndelungat. 
Azitromicina se acumulează la nivelul fagocitelor 
(macrofage, leucocite) și este eliberată la locul infecţiei 
în procesul de fagocitoză. Putem spune că ţesuturile 
devin adevărate „rezervoare“ de azitromicină.

Azitromicina are un spectru de acţiune exti ns, 
acţionând pe:

• Germeni Gram +:  Staphylococcus aureus, 
Streptococcus miti s group, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococci (grupurile C, F, G) 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti ae, 
Streptococcus Viridans species, Peptostreptococcus 
species;

• Germeni Gram -: Hemophilus infl uenzae, 
Branhamella catarrhalis, Moraxella catarrhalis, 
Bacillus spp., Enterobacter spp., Neisseria 
gonorrhoeae, Legionella pneumophila;

• Germeni intracelulari: Chlamydia trachomati s, 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma 
urealyti cum.

Compania Thea a susţinut punerea pe piaţă a 
produsului Azyter prin studii ști inţifi ce care vin în 
sprijinul Azyter și sunt reprezentate de:

• Studiul Torkildsen;

• Studiul Cochereau.

În studiul Torkildsen au fost analizate concentraţiile 
conjuncti vale pentru azitromicină și moxifl oxacină la 
voluntari clinic sănătoși, după administrarea topică a 
unei singure doze de azitromicină.

Studiul Torkildsen este un studiu deschis, randomizat, 
realizat pe 48 de voluntari sănătoși. Subiecţii au fost 
împărţiţi în 2 grupuri cărora li s-a administrat câte 
1 doză de azitromicină sau 1 doză de moxifl oxacină. S-a 
recoltat ţesut conjuncti val prin biopsie la 30 de minute, 
2 ore, 12 ore și 24 de ore de la administrarea 
substanţei acti ve.
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PRACTICA FARMACEUTICĂ

La 30 de minute de la administrarea unei singure doze 
de azitromicină, concentraţia conjuncti vală a fost de 
117 μg, faţă de concentraţia de 1,12 μg detectată 
pentru moxifl oxacină. De asemenea, la 24 de ore 
concentraţia de azitromicină era ridicată, de 30 μg. 

Al doilea studiu este Studiul Cochereau, un studiu 
internaţional, multi centric, randomizat, pe grupuri 

paralele de 1.043 pacienţi cu vârste între 0-87 
de ani, dintre care 150 au fost copii. Pacienţii 
au fost împărţiţi în două grupe: o grupă de 524 
de pacienţi a primit tratament cu azitromicină 
1,5%, 1 picătură de 2 ori pe zi, ti mp de 3 zile. Al 
doilea grup format din 519 pacienţi a primit 
tobramicină 0,3%, 1 picătură la 2 ore ti mp de 
2 zile, apoi 1 picătură de 4 ori pe zi ti mp de 
7 zile. Rezultatul studiului a demonstrat faptul 
că numărul de pacienţi clinic vindecaţi fără 
hiperemie sau secreţie purulentă în cazul 
Azyter, este similar cu numărul de pacienţi 
vindecaţi cu tobramicină.

Cele două studii susţin Azyter ca fi ind un 
tratament sigur, efi cient și compliant pentru 
tratarea conjuncti vitei la pacienţi ti neri, adulţi 
și persoane vârstnice.


