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Prawid³owe zastosowanie antybiotyku w infekcji górnych dróg odde-
chowych wymaga znajomoœci patogenów, mechanizmów obronnych orga-
nizmu, procesów tworzenia opornoœci drobnoustrojów oraz w³aœciwoœci
podawanego leku. Znaczna czêœæ infekcji w obrêbie górnych dróg odde-
chowych ma pod³o¿e wirusowe. W etiologii ostrego bakteryjnego zapale-
nia ucha œrodkowego i zatok dominuj¹ trzy patogeny, którymi s¹: S. pneu-
moniae, H. influenzae i M. catarrhalis. Wiêkszoœæ zapaleñ gard³a i migda³-
ków wywo³ana jest przez wirusy. Za zaka¿enia bakteryjne najczêœciej odpowia-
da S. pyogenes. Skutecznoœæ cefuroksymu wobec bakterii wywo³uj¹cych za-
ka¿enia górnych dróg oddechowych zosta³a potwierdzona w wielu bada-
niach mikrobiologicznych i klinicznych, a miejsce tego antybiotyku w terapii
potwierdzono w aktualnych rekomendacjach polskich i zagranicznych.
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The proper use of antibiotics in the treatment of upper respiratory
infections requires the knowledge of the pathogens, systemic defense me-
chanisms, processes of microbial resistance development, and drug charac-
teristics. Most infections are caused by viruses. Acute otitis media and sinu-
sitis usually have similar etiology of one of the three most common bacteria:
S. pneumoniae, H. influenzae and M. catarrhalis. The etiology of pharyngeal
infections, including tonsilitis, is predominantly viral; the bacterial infections
are caused usually by S. pyogenes. High efficacy of cefuroxime in the
therapy of ENT has been proven by numerous microbiological and clinical
studies and the significance of this antibiotic in the treatment has been
confirmed by local and multinational guidelines.
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Wzrastaj¹ca liczba zaka¿eñ górnych dróg oddecho-
wych u dzieci, a tak¿e trudnoœæ leczenia budzi niepokój
laryngologów od wielu lat. Brak poprawy stanu zdrowia
oraz nawroty infekcji czêsto spowodowane s¹ oporno-
œci¹ bakterii na coraz liczniejsz¹ grupê antybiotyków.
Do wzrostu opornoœci drobnoustrojów odpowiedzial-
nych za zaka¿enia przyczyni³y siê: powszechne stoso-
wanie antybiotyków, zanieczyszczenie œrodowiska, prze-
bywanie dzieci w skupiskach, preferowanie sztucznego
karmienia i zwiêkszona liczba dzieci z atopi¹ [1]. Blis-
kie s¹siedztwo jam nosa, zatok przynosowych, ucha œrod-

kowego, gard³a, oczodo³ów i jamy czaszki sprzyja roz-
przestrzenianiu siê drobnoustrojów i powstawaniu
niebezpiecznych powik³añ.

Prawid³owe zastosowanie antybiotyku w infekcji
górnych dróg oddechowych wymaga znajomoœci pato-
genów, mechanizmów obronnych organizmu, procesów
tworzenia opornoœci drobnoustrojów oraz w³aœciwoœci
podawanego leku.

Obronne mechanizmy miejscowe
Rolê obronn¹ w organizmie cz³owieka odgrywaj¹:

sprawny aparat œluzowo-rzêskowy, odpowiedni poziom
immunoglobulin IgA i IgG b³ony œluzowej, a tak¿e pra-
wid³owe funkcjonowanie uk³adu limfatycznego, g³ów-
nie migda³ków. Transport œluzowo-rzêskowy, dziêki
dwufazowemu ruchowi rzêsek, przesuwa osadzaj¹ce siê
zanieczyszczenia na gêstej warstwie œluzu do jamy no-
sowo-gard³owej. G³ówn¹ miejscow¹ barier¹ obronn¹ b³o-
ny œluzowej dróg oddechowych stanowi¹ immunoglo-
buliny. Immunoglobuliny IgA, wystêpuj¹ce na
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powierzchni b³ony œluzowej, wi¹¿¹ siê w przestrzeniach
powietrznych uk³adu oddechowego z antygenami bak-
teryjnymi, wirusowymi, pokarmowymi i toksynami,
zapobiegaj¹c ich przyleganiu do b³ony œluzowej. Immu-
noglobuliny IgG, dzia³aj¹c wewn¹trz b³ony œluzowej,
uniemo¿liwiaj¹ wtargniêcie antygenów przez b³onê pod-
stawn¹ komórki. W tkance limfatycznej gard³a z chwil¹
dostania siê drobnoustroju do krypt migda³ka inicjowa-
ny jest kontakt antygenu z limfocytami T i B. Nastêpu-
je rozpoznanie antygenu i rozwój odpowiedzi immuno-
logicznej [2].

Zdolnoœæ hamowania wzrostu potencjalnie choro-
botwórczych bakterii posiadaj¹ niechorobotwórcze drob-
noustroje tlenowe i beztlenowe zasiedlaj¹ce jamê nosow¹
i gard³o zdrowych dzieci. Zaliczamy do nich paciorkowce
α-hemolizuj¹ce (S. mitis, S. sanguis) i paciorkowce bez-
tlenowe (Peptostreptococcus spp., Prevotella melanino-
genica). Wytwarzana przez paciorkowce α-hemolizuj¹-
ce aktywna bakteriocyna uniemo¿liwia kolonizacjê gór-
nych dróg oddechowych paciorkowcom β-hemolizuj¹-
cym [3].

Kolonizacja dróg oddechowych przez drobnoustro-
je chorobotwórcze nastêpuje zwykle po uszkodzeniu
bariery obronnej organizmu poprzez m.in.: zmianê lep-
koœci œluzu (zale¿nej od IgA) oraz elastycznoœci œluzu
(zale¿nej od mucyny), uszkodzenie rzêsek (w infekcjach
wirusowych), zahamowanie ruchów rzêsek (w infekcjach
bakteryjnych, wywo³anych zw³aszcza przez S. pneumo-
niae i H. influenzae), nieprawid³owoœci anatomiczne,
zmianê temperatury i wilgotnoœci powietrza, niedotle-
nienie organizmu, zanieczyszczenia przemys³owe, dym
tytoniowy, alkohol, alergiê, niedobory immunologicz-
ne, zaburzenia hormonalne, urazy [2].

Drobnoustroje chorobotwórcze górnych dróg
oddechowych

Wiêkszoœæ infekcji w obrêbie górnych dróg odde-
chowych ma pod³o¿e wirusowe. Dotycz¹ one zwykle
b³ony œluzowej nosa, gard³a i migda³ków, zaœ jedynie
w 15% stanowi¹ przyczynê ostrego zapalenia ucha œrod-
kowego Najczêœciej wywo³ane s¹ one przez: rhinovirusy,
adenowirusy, coronavirusy, wirusy grypy, wirusy para-
grypy. Wszystkie zaka¿enia wirusowe sprzyjaj¹ nadka-
¿eniom bakteryjnym.

W etiologii ostrego zaka¿enia ucha œrodkowego i za-
tok dominuj¹ przede wszystkim: Streptococcus pneu-
moniae (35-45%), Haemophilus influenzae (20-30%),
Moraxella catarrhalis (10-15%) [4]. Zdecydowanie rza-
dziej wystêpuj¹ paciorkowce z grupy A i B, gronkowce
z³ociste, pa³eczki ropy b³êkitnej i beztlenowce [5, 6].
Za bakteryjne zapalenia gard³a i migda³ków odpowiada
najczêœciej Str. pyogenes (6-20% zachorowañ) [1].

Opornoœæ drobnoustrojów na antybiotyki
Penicylina stosowana jest od lat jako lek z wyboru

w zaka¿eniach dróg oddechowych dwoink¹ zapalenia p³uc
(S. pneumoniae), mimo i¿ od ponad 30 lat obserwowa-
ny jest sta³y wzrost szczepów opornych na jej dzia³anie.
Obni¿onej wra¿liwoœci na penicylinê towarzyszy zazwy-
czaj wielowa¿na opornoœæ obejmuj¹ca: cefalosporyny I
generacji, makrolidy, kotrimoksazol i tetracykliny.
W Polsce wielooporne szczepy Streptococcus pneumo-
niae (drug resistant Streptococcus pneumoniae – DRSP)
stanowi¹ ok. 15% izolatów z dróg oddechowych. G³ówn¹
przyczyn¹ powstawania opornoœci S. pneumoniae na
penicylinê jest modyfikacja lub synteza nowego recep-
tora komórkowego dla antybiotyku (bia³ko wi¹¿¹ce pe-
nicylinê – penicillin binding protein – PBP) znajduj¹-
cego siê pod warstw¹ otoczki w b³onie protoplazmatycz-
nej bakterii. Opornoœæ na penicylinê mo¿e byæ równie¿
uzyskiwana w wyniku transformacji (bezpoœredniego
przeniesienia DNA bakteryjnego po lizie komórki) ge-
nów od paciorkowców zieleniej¹cych [2].

Inny mechanizm opornoœci na penicylinê charakte-
ryzuje grupê bakterii produkuj¹c¹ enzym β-laktamazê
(enzym hydrolizuj¹cy wi¹zanie amidowe w pierœcieniu
β-laktamowym antybiotyków). Enzym β-laktamazê
typu TEM-1 po raz pierwszy wyodrêbniono w szcze-
pie H. influenzae w 1972 roku. W kilka lat póŸniej
wykryto inn¹ β-laktamazê typu ROB-1 [2]. Odsetek
szczepów pa³eczki hemofilnej wytwarzaj¹cych β-lakta-
mazy stale zwiêksza siê. Enzym ten nie tylko zabezpie-
cza bakterie, które go produkuj¹, ale równie¿ chroni
przed antybiotykami inne drobnoustroje chorobotwór-
cze, niewytwarzaj¹ce β-laktamaz. Rozk³ada on bowiem
penicyliny w miejscu zaka¿enia, uniemo¿liwiaj¹c dotar-
cie penicylin do bakterii wra¿liwych na antybiotyk
(S. pneumoniae, S. pyogenes). Potwierdzaj¹ to badania,
przeprowadzone u chorych nieskutecznie leczonych pe-
nicylin¹. W ich tkance migda³ka, we florze zatok i/lub
jamy bêbenkowej wykryto bakterie wytwarzaj¹ce β-lak-
tamazy [1].

Za opornoœæ H. influenzae na zastosowane antybio-
tyki w 95% odpowiadaj¹ enzymy. Mniejsze znaczenie
ma zmiana receptora komórkowego PBP lub mutacja
w bia³kach porowych prowadz¹ca do zmniejszenia licz-
by otwartych kana³ów, którymi antybiotyki dostaj¹ siê
do wnêtrza komórki [2].

W grupie bakterii produkuj¹cych enzymy β-lakta-
mowe obok H. influenzae znajduje siê M. catarrhalis.
Wiêkszoœæ szczepów bakterii M. catarrhalis wytwarza
enzymy BRO-1 i BRO-2. Pierwsze doniesienia o ich
wyizolowaniu opublikowano w 1976 roku.

β-laktamazy w bakteriach Gram (-) przyczyniaj¹ siê
do powstania opornoœci na penicylinê, aminopenicyliny
(ampicylina, amoksycylina) i cefalosporyny I generacji.
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Problemem ostatnich lat jest narastaj¹ca opornoœæ
S. pyogenes na makrolidy. Opornoœæ na tê grupê anty-
biotyków powsta³a w wyniku zmian genetycznych bak-
terii t.j. inaktywacji enzymatycznej, modyfikacji miejsca
wi¹zania antybiotyku na rybosomie bakterii oraz aktyw-
nego usuwania antybiotyku przez b³onê komórkow¹ [6].

Cefalosporyny, cefuroksym
Cefuroksym jest cefalosporyn¹ II generacji o szero-

kim spektrum dzia³ania. Obejmuje ono podstawowe
patogeny dróg oddechowych, w tym m.in. Streptococ-
cus pneumoniae o obni¿onej lub tzw. poœredniej wra¿-
liwoœci na penicylinê, Haemophilus influenzae i Mora-
xella catarrhalis wytwarzaj¹cych β-laktamazy. Cefalo-
sporyny II generacji nie powoduj¹ szybkiego narastania
opornoœci bakterii, co umo¿liwia wielokrotne stosowa-
nie antybiotyku.

Ester acetoksyetylowy cefuroksymu jest prolekiem,
który po podaniu drog¹ doustn¹ i po deestryfikacji w gór-
nym odcinku przewodu pokarmowego wch³ania siê jako
wolny cefuroksym do krwiobiegu [7]. Dostêpnoœæ bio-
logiczna antybiotyku wynosi 40% i ulega podwy¿sze-
niu po podaniu go w czasie posi³ku. Maksymalne stê¿e-
nie w surowicy (4-7 mg/l) osi¹gane jest po oko³o 90-120
minutach, w zale¿noœci od wielkoœci podanej dawki drog¹
doustn¹. Cefuroksym wi¹¿e siê we krwi z bia³kami
w 40%. Okres biologicznego pó³trwania wynosi 1,4 go-
dziny, a objêtoœæ dystrybucji 0,13-0,20 l/kg. Po poda-
niu 250 mg cefuroksymu drog¹ doustn¹, stê¿enie leku
w jamie bêbenkowej wynosi 1,2 mg/l; przy dawce
500 mg antybiotyk osi¹ga stê¿enie w plwocinie 1,8 mg,
a w wydzielinie oskrzeli 3,8 mg/l. Wydalanie leku na-
stêpuje g³ównie z moczem, a w oko³o 0,5% z ¿ó³ci¹.

Cefuroksym zosta³ zatwierdzony przez FDA (Food
and Drug Administration) m.in.: do leczenia zapaleñ
gard³a, migda³ków, ucha œrodkowego i zatok przynoso-
wych ze wzglêdu na dobr¹ penetracjê do migda³ków,
b³ony œluzowej zatok i ucha œrodkowego [2, 7]. Du¿¹
zalet¹ leku jest mo¿liwoœæ stosowania go w terapii se-
kwencyjnej – pocz¹tkowo w postaci do¿ylnej, a nastêp-
nie kontynuowanie leczenia preparatem doustnym.

Leczenie

Zasada 10-dniowej terapii penicylinowej w zapale-
niach gard³a i migda³ków wywo³anych paciorkowcem gr.
A opracowana w latach 40. pozosta³a standardem po
dzieñ dzisiejszy. Narastaj¹ca opornoœæ paciorkowcowa,
nadwra¿liwoœæ na penicylinê, a tak¿e wprowadzenie ce-
falosporyn zmieni³y pogl¹dy na leczenie bakteryjnych
zaka¿eñ gard³a i migda³ków [2, 6]. Wiele badañ wska-
zuje na skutecznoœæ 5-dniowej terapii cefuroksymem
w tych zaka¿eniach i stawia ten antybiotyk na równi
z 10-dniow¹ kuracj¹ penicylinow¹ [8-10].

Obecnie aksetyl cefuroksymu, zaczêto traktowaæ jako
leczenie alternatywne dla penicyliny. Polecany jest on
szczególnie u pacjentów z ciê¿szym przebiegiem zaka-
¿enia. W przypadku nadwra¿liwoœci lub nietolerancji
antybiotyków β-laktamowych, lekiem z wyboru s¹ an-
tybiotyki z grupy makrolidów. Stanowisko to spowodo-
wane jest narastaniem opornoœci bakterii paciorkowco-
wych na makrolidy oraz krzy¿ow¹ opornoœci¹ na anty-
biotyki z grupy makrolidowych i linkozamidowych.

W terapii zapalenia ucha œrodkowego (o.z.u.œ) cefu-
roksym zajmuje obecnie równie¿ znacz¹ce miejsce [4,
5]. Jest on rekomendowany w przypadku braku popra-
wy po leczeniu amoksycylin¹ oraz w czêstych nawro-
tach o.z.u.œ., kiedy istnieje wysokie ryzyko zaka¿enia
pa³eczkami Haemophilus influenzae lub Moraxella ca-
tarrhalis produkuj¹cymi β-laktamazy [1, 10].

Wysoka skutecznoœæ cefuroksymu wynika z jego
parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicz-
nych, np.: korzystny czas, w którym stê¿enie leku w su-
rowicy, w stosunku do patogenu wywo³uj¹cego zaka¿e-
nie, utrzymuje siê powy¿ej minimalnego stê¿enia ha-
muj¹cego (minimal inhibitory concentration – MIC),
co warunkuje skutecznoœæ terapii. Jeœli czas ten wynosi
≥40% przerwy pomiêdzy kolejnymi dawkami leku, praw-
dopodobieñstwo skutecznoœci klinicznej i eradykacji
drobnoustrojów z miejsca zaka¿enia s¹ du¿e (tab. I).

Leczenie ostrego zapalenia zatok u dzieci wymaga
kompleksowego postêpowania w warunkach trudno do-
stêpnych anatomicznie z upoœledzonym drena¿em. Sto-
sowany antybiotyk winien pokryæ spektrum bakterii

Tabela I. Minimalne stê¿enie hamuj¹ce (MIC90) oraz czas, w którym stê¿enie leku w surowicy, utrzymuje siê powy¿ej minimalnego stê¿enia hamuj¹cego
(T>MIC) dla wybranych doustnych antybiotyków β-laktamowych w stosunku do Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae [12]

Lek Dawka Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae
wra¿liwe œrednio wra¿liwe oporne

MIC90 T>MIC MIC90 T>MIC MIC90 T>MIC MIC90 T>MIC

AMX-CL* 3x625 mg 0.06 100% 1 55% 2 34% 2 43%
CEC* 2x500 mg 0.5 60% 16 0% 64 0% 8 20%
CAE* 2x500 mg 0.12 75% 2 35% 8 0% 2 35%
Cefprozil 2x500 mg 0.25 75% 4 32% 16 0% 8 21%

* AMX-CL – amoksycylina z kwasem klawulanowym; CEC – cefaclor; CAE – aksetyl cefuroksymu
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patogennych, dobrze penetrowaæ do zatok, aby osi¹gn¹æ
odpowiednie stê¿enie w chorej zatoce i skutecznie era-
dykowaæ bakterie. Cefuroksym spe³nia te oczekiwania.
Leczenie cefuroksymem w modelu terapii sekwencyjnej
– do¿ylnej, a nastêpnie doustnej, trwaj¹ce 10 dni, przy-
nosi dobre efekty terapeutyczne. Dodatkowo stosowane
leki mukolityczne, sympatykomimetyczne, przeciwza-
palne i przeciwobrzêkowe pozwalaj¹ na ca³kowite wyle-

Piœmiennictwo
1. Matysiak M. Antybiotykoterapia zaka¿eñ górnych dróg

oddechowych. Klin Ped 2004; 12(1): 63-66.
2. Jurkiewicz D, Dzier¿anowska D, Zielnik-Jurkiewicz B.

Mechanizmy obronne i eliminacja zaka¿eñ górnych dróg
oddechowych. Zaka¿enia w otolaryngologii, Med Press, 2002.

3. Brook I. Drobnoustroje wywo³uj¹ce nawracaj¹ce zaka¿enia
górnych dróg oddechowych. Med Prakt Ped 2000; 1: 15-21.

4. Gryczyñska D. Aktualny model postêpowania w zakresie
diagnostyki i leczenia zapalenia ucha œrodkowego i zatok u dzieci.
Stand Med 2004; 2: 227-233.

5. Albrecht P, Radzikowski A, Kotowska M. Rola i miejsce aksetylu
cefuroksymu w leczeniu ostrego zapalenia ucha œrodkowego u
dzieci. Klin Ped 2002; 10: 373-376.

6. Cappelletty D. Bakteryjne czynniki etiologiczne zaka¿eñ uk³adu
oddechowego. Med Prakt Ped 2000; 1: 7-14.

7. Chazan R. Zaka¿enia uk³adu oddechowego. Med Press 1998;
34-47.

8. Scholz H. Streptococcal A Tonsillopharyngitis: a 5-Day Course
axetil versus a 10-Day Course of Penicillin V. Chemoth 2004;
50: 51-54.

9. Adam D, Scholz H, Helmerking M. Comparison of short-
course (5day) cefuroxime axetil with a standard 10 day oral
penicillin V regiment in the treatment of tonsillopharyngitis. J
Antimicr Chemoth 2000; 45: 23-30.

10. White A, Kaye C i wsp. Augmentin in the treatment of
community-acquired respiratory tract infection: a review of the
continuing development of an innovative antimicrobial agent. J
Antimicr Chemoth 2004; 53.

11. Gryczyñska D, Powajbo K, Krawczyñski M. Ocena skutecznoœci
klinicznej aksetylu cefuroksymu w terapii ostrego zapalenia ucha
œrodkowego i zatok przynosowych u dzieci. Klin Ped 2003; 11(1):
49-50.

12. Craig WA. Re-evaluating current antibiotic therapy. Respir Med
2001; 95 (Suppl A): 12-19.

czenie oraz unikniêcie przejœcia procesu ostrego w stan
przewlek³y [4, 11].

Cefuroksym i jego doustna postaæ aksetylu cefurok-
symu, pomimo wielu lat stosowania wykazuje niezmien-
nie wysok¹ skutecznoœæ kliniczn¹ i bakteriologiczn¹, dlate-
go te¿ jest to jeden z najchêtniej stosowanych antybioty-
ków w terapii bakteryjnych zaka¿eñ dróg oddechowych [12].


