CƠ CHẾ HỢP LỰC DIỆT
KHUẨN CỦA
Sulfamonomethoxine
Trimethoprim

Năm 1932, Gerhard Domagk phát hiện ra hoạt tính kháng khuẩn của một phẩm nhuộm là
sulfamidochrysoidin (Prontosil), đây là kháng sinh được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới
Sulfamid (hay Sulfonamid) là một nhóm kháng sinh kháng khuẩn, có nguồn gốc tổng hợp hóa học.
Dựa vào dược động học, chia Sulfamid thành 4 nhóm khác nhau
-

Hấp thu nhanh, thải trừ nhanh (đạt nồng độ tối đa trong máu sau khi uống 2 - 4h, thải trừ trong 6 -

8h, thải trừ 95% trong 24h): Sulfamethoxazol, Sulfisoxazol
-

Hấp thu nhanh, thải trừ chậm, trong vài ngày: Sulfadimethoxine, Sulfamonomethoxine.

-

Hấp thu ít (gần như không hấp thu qua đường tiêu hóa): Salazosulfapyridin, Sufaguanidin

-

Dùng tại chỗ (ít tan trong nước): Sulfadiazin bạc, Sulfacetamid…

Phổ kháng khuẩn rất rộng trên hầu hết vi khuẩn gram (+) và gram (-), nhưng do đã được đưa vào sử
dụng từ lâu, hiện nay thuốc đã bị kháng nhiều, dẫn đến hạn chế sử dụng ở dạng đơn trên lâm sàng.

Sulfadimethoxin là kháng sinh thuộc loại hấp
thu nhanh và đào thải chậm, thuốc hấp thụ vào cơ
thể gây nên đậm độ cao trong máu, tác dụng này

kéo dài và đào thải chậm qua đường nước tiểu
khoảng 80%.
Sulfadimethoxin có tác dụng kìm khuẩn gram (-)

và gram (+), tác dụng tốt trên Preumococcus,
Streptococcus, Staphylococcus, E.Coli, trực

khuẩn lỵ.

DAIMENTON ORAL ức chế quá trình tạo ra Acid folic

Acid folic và tổng hợp acid folic

Acid folic có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của bất cứ sinh vật nào từ vi sinh
đơn bào đến động vật bậc cao, do nó là tiền thân của vật chất di truyền (tức ADN).
Do đó, để sản xuất tế bào mới, phân chia và phát triển, tế bào vi khuẩn phải tổng hợp Acid
folic.
Vi khuẩn tổng hợp acid folic từ một acid khác ngoài môi trường có tên acid para aminobenzoic
(PABA).
3 bước để tổng hợp Axit Folic:
Bước 1: vi khuẩn cho acid para aminobenzoic (PABA) bên ngoài thấm qua vỏ tế bào của nó
Bước 2: nó tiết ra men DHF synthetase để biến PABA của vật chủ thành Dihydrofolic acid
(DHFA)
Bước 3: tiếp tục tiết ra men DHF Reductase để biến Dihydrofolic acid (DHFA) đã tạo ra ở
bước 2 thành acid folic

Tác động của Sulfamonomethoxine đến quá trình sinh tổng hợp acid folic của vi khuẩn
Bước 1: Do kháng sinh Sulfamonomethoxine có cấu tạo gần giống Acid para aminobenzoic (PABA) nên đã song song lọt
vào tế bào vi khuẩn cùng PABA.
Bước 2: Do ái lực cao với men DHF synthetase của vi khuẩn nên Sulfamonomethoxine nhanh chóng tranh chấp vị trí với
PABA để gắn gần hết vào số men DHF synthetase mà vi khuẩn tiết ra. Kết quả ở bước này là vi khuẩn đã sử dụng phải PABA
giả và không tạo ra được Dihydrofolic acid (DHFA) cho bước 3.
Ở bước này Sulfamonomethoxine đã tác động vào giai đoạn I của quá trình tổng hợp acid folic.
Sự tham gia tác động vào bước 3 của Trimethoprim.
Bước 3: Do chỉ tạo ra được ít Dihydrofolic acid (DHFA) thì đến bước 3 gặp tác động của Trimethoprim. Kháng sinh
Trimethoprim xuất hiện ở bước 3 có tác dụng trung hòa men DHF Reductase của vi khuẩn. Vì vậy ức chế quá trình chuyển
hóa Dihydrofolic acid (DHFA) thành Tetrahydrofolic acid (THFA) (dẫn xuất của acid folic).
Kết quả là vi khuẩn không tổng hợp được acid folic cho cơ thể.
Trimethoprim đã tác động lên giai đoạn II của quá trình tổng hợp acid folic.
Đó chính là cơ chế và lý do phải kết hợp Sulfadimethoxine và Trimethoprim để tác động vào cả 3 bước tổng hợp acid folic
của vi khuẩn và đây chính là tác dụng hiệp đồng diệt khuẩn với tỷ lệ công thức 1 Trimethoprim : 5 Sulfadimethoxine

CẢM ƠN CÁC BẠN
Biên soạn: phòng kỹ thuật công ty VMC Việt Nam
Tháng 4.2020

4/9/2020

