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5. Leczenie
5.1. Czy antybiotykoterapia jest skuteczna
w ostrym zapaleniu nosa i zatok?
Leczenie ostrego zapalenia nosa i zatok ma na celu
zmniejszenie ciê¿koœci i skrócenie czasu trwania objawów miejscowych i ogólnych oraz ograniczenie ryzyka
wyst¹pienia powik³añ miejscowych. Dane z kilku kontrolowanych badañ, choæ czasami rozbie¿ne, pozwalaj¹
odpowiedzieæ na pytanie, czy antybiotyki s¹ skuteczne
w leczeniu objawowym. OdpowiedŸ na pytanie, czy antybiotyki zmniejszaj¹ chorobowoœæ i œmiertelnoœæ zwi¹zan¹ z ostrym zapaleniem nosa i zatok ustalono na pod-

stawie analizy danych historycznych, z okresu zanim leki
te zosta³y wprowadzone do terapii (Sargnon, 1937;
Eagleton, 1932).

5.1.1. Przegl¹d literatur y – wp³yw antybiotyków
na wyleczenie ostrego zapalenia nosa i zatok
Praca Lindbaeka i wsp. (1996a) wyró¿nia siê jako
najwy¿szej jakoœci próba kontrolowana placebo (podwójnie œlepa próba z podwójnym placebo). Grupa doros³ych
osób z objawami ostrego zapalenia nosa i zatok potwierdzonymi w badaniu tomografii komputerowej (TK) (ca³kowite zacienienie zatok, poziom p³ynu) zosta³a losowo
podzielona na trzy podgrupy, otrzymuj¹ce leczenie odpowiednio: amoksycylin¹, penicylin¹ V (V-cylin¹) oraz
placebo. Z 240 pacjentów z objawami klinicznymi zapalenia nosa i zatok do badania w³¹czono jedynie 130
osób spe³niaj¹cych kryteria radiologiczne. Dane uzyskane w podgrupie 70 osób, u których w badaniu TK stwierdzono jedynie pogrubienie b³ony œluzowej, opublikowane zosta³y oddzielnie (Lindbaek i wsp., 1998). W podgrupie tej leczenie antybiotykami (penicylin¹ lub amoksycylin¹) nie by³o bardziej skuteczne w porównaniu z placebo, w odniesieniu do czasu trwania objawów.
Wyniki otrzymane w grupie 130 pacjentów w³¹czonych do badania wykaza³y, ¿e antybiotykoterapia przynosi wyraŸne korzyœci w stosunku do objawów (ciê¿koœci
choroby i szybkoœci ich ustêpowania), wyników badania
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TK oraz ca³kowitego czasu trwania choroby. Œredni czas
trwania choroby oceniany przez pacjenta i weryfikowany przez lekarza wynosi³ 9 dni w grupie leczonych amoksycylin¹, 11 dni w grupie leczonych penicylin¹ V oraz
17 dni w grupie leczonych placebo.
- Badania Van Buchem i wsp. (1997) da³y sprzeczne
wyniki. W badaniu oceniano 272 pacjentów ze zmianami radiologicznymi spoœród 488 osób kierowanych przez
lekarza ogólnego z podejrzeniem zapalenia nosa i zatok.
Ostatecznie oceniono 214 osób ze zmianami radiologicznymi, które podzielono losowo na dwie grupy otrzymuj¹cych placebo lub amoksycyliê w dawce 750
mg trzy razy dziennie przez 7 dni w warunkach podwójnie œlepej próby. Nie stwierdzono ró¿nic w odniesieniu do ustêpowania dolegliwoœci pomiêdzy grupami.
Jednak¿e w badaniu tym nie oceniano czasu trwania
choroby. Wystêpowanie nawrotów choroby by³o podobnie czêste w obu grupach (21% w grupie leczonych antybiotykami w stosunku do 17% w grupie placebo).
Autorzy badania wysunêli wniosek, ¿e pocz¹tkowe leczenie ostrych zapaleñ nosa i zatok powinno byæ jedynie objawowe, natomiast antybiotyki powinno siê w³¹czaæ, gdy objawy utrzymuj¹ siê d³u¿ej ni¿ 14 dni.
- Randomizowane badanie z podwójn¹ œlep¹ prób¹
przeprowadzone przez Stalmana i wsp. (1997a) oceniaj¹ce skutecznoœæ doksycykliny w stosunku do placebo
nie kwalifikuje siê do rekomendacji. W badaniu tym
wystêpowa³y b³êdy metodologiczne, takie jak brak potwierdzenia radiologicznego choroby, nieprawid³owy
wybór antybiotyków oraz niepewne kryteria rozpoznania zapalenia zatok.
- W opublikowanym ostatnio randomizowanym badaniu z podwójnie œlep¹ prób¹, przeprowadzonym przez
Hansena i wsp. (2000), oceniano skutecznoœæ V-cyliny
w grupie doros³ych pacjentów w³¹czonych do badania
na podstawie kryteriów klinicznych (ból) i badañ laboratoryjnych (podwy¿szony poziom OB lub bia³ka Creaktywnego – CRP). Rozpoznanie bakteryjnego pod³o¿a
ostrego zapalenia nosa i zatok u tych osób jest w¹tpliwe
z powodu braku wyników badañ bakteriologicznych oraz
sprecyzowania, czy ból wystêpowa³ jedno czy obustronnie. Nie kontrolowano równie¿ przyjmowania leków
przeciwbólowych oraz nie obserwowano pacjentów po
zakoñczeniu leczenia. Kryteriami skutecznoœci leczenia
by³a ocena wystêpowania bólu oraz punktacja ciê¿koœci
choroby. Dane uzyskane od 133 pacjentów wykaza³y,
¿e ból ust¹pi³ u znacznie wiêkszej liczby osób leczonych antybiotykami ni¿ placebo, jednak¿e nie stwierdzono istotnych ró¿nic w liczbie wyleczonych pacjentów. Wyniki te ze wzglêdu na b³êdy metodologiczne
nie mog¹ byæ jednak uznane za przekonywuj¹ce.
- Stalman (1997b) w przeprowadzonej meta-analizie
uwzglêdni³ trzy badania oceny skutecznoœci antybioty-
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koterapii oparte na podwójnie œlepych próbach kontrolowanych placebo, przeprowadzone u chorych na ostre
zapalenie nosa i zatok szczêkowych. W pierwszym badaniu, obejmuj¹cym 140 pacjentów, porównywano leczenie piwampicylin¹ podawan¹ dwa razy dziennie po
700 mg z placebo (Norrelund, 1978). W drugim badaniu, obejmuj¹cym 76 pacjentów, porównywano dzia³anie doxycykliny podawanej w dawce 200 mg/kg jeden
raz dziennie z placebo (Rantanen, 1973). W trzecim
badaniu, obejmuj¹cym 50 pacjentów, porównywano cyklacylinê podawan¹ trzy razy w ³¹cznej dawce dobowej
500 mg równie¿ w stosunku do placebo (Gananca, 1973).
Jedynie w badaniu Rantanen rozpoznanie kliniczne zosta³o potwierdzone radiologicznie, w badaniu Gananca
stosowano bakteriologiczne potwierdzenie rozpoznania.
Jedynie w ostatnim z badañ wykazano, ¿e leczenie antybiotykiem jest skuteczniejsze ni¿ placebo. Jednak¿e badania te s¹ doœæ stare i przeprowadzono je na ma³ych
próbach, tak wiêc nie dostarczaj¹ pewnych przes³anek
za lub przeciw stosowaniu antybiotyków w ostrym zapaleniu nosa i zatok szczêkowych.

Podsumowanie
Z szeœciu opublikowanych badañ, w których porównywano skutecznoœæ leczenia antybiotykami w stosunku do placebo, jedynie dwa – opublikowane ostatnio –
spe³niaj¹ kryteria przekonuj¹cych dowodów, jednak¿e
dostarczaj¹ sprzecznych wyników. Szczególnie pierwsze badanie (Lindbaek i wsp. 1996a) wykazuje du¿¹
dyscyplinê metodologiczn¹, zw³aszcza w odniesieniu do
skali samooceny, wskazuj¹cej na rzeczywiste korzyœci
antybiotykoterapii w dwóch sytuacjach, w których diagnostyka zapalenia nosa i zatok by³a bardzo dok³adna.
Jednak¿e w obu badaniach skutecznoœæ stosowania antybiotyków oceniana by³a w odniesieniu do ustêpowania objawów, jednak¿e bez oceny (ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê badanych osób) czy antybiotykoterapia
zapobiega miejscowym b¹dŸ okolicznym powik³aniom.
Tak wiêc ocena skutecznoœci antybiotyków w zapobieganiu powik³aniom musi byæ przeprowadzona na podstawie porównañ naturalnej historii przebiegu ostrego
zapalenia nosa i zatok szczêkowych przed i po wprowadzeniu antybiotyków do lecznictwa (Sargnon, 1937;
Eagleton, 1932).
5.1.2. Przegl¹d wytycznych œwiatowych
5.1.2.1. Efektywnoœæ a koszty

Czynniki ekonomiczne by³y brane pod uwagê
w wiêkszoœci badañ dotycz¹cych ostrego zapalenia nosa
i zatok, zw³aszcza ¿e jest to choroba wystêpuj¹ca czêsto,
a jej przebieg jest ³agodny niezale¿nie od zastosowania
lub nie antybiotykoterapii (de Bock i wsp., 1997; van
Buchem i wsp., 1997; Brook, 1996).
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5.1.2.2. Epidemiologia i nabyta odpornoœæ

Mimo ¿e przyczyny zapaleñ nosa i zatok s¹ podobne na ca³ym œwiecie, wra¿liwoœæ patogenów jest ró¿na
w ró¿nych krajach. Wytyczne, nawet okresowo aktualizowane, nie mog¹ byæ przenoszone z jednego kraju do
drugiego.
• Badanie Gwaltney i wsp. (1995)
Jako leczenie pierwszego rzutu rekomendowane jest
leczenie sulfonamidami/trimetoprimem, daj¹ce 95%
wskaŸnik wyleczeñ. Ze wzglêdu na rozwój opornoœci na
te leki przez penicylinooporne szczepy S. pneumoniae
zalecenie to nie mo¿e byæ stosowane we Francji.
Jako leczenie drugiego rzutu rekomendowany jest
Loracarbef (nie zarejestrowany we Francji) z 93% odsetkiem wyleczeñ, jednak¿e jest on podobnie nieskuteczny w stosunku do penicylinoopornych szczepów S. pneumoniae , podobnie jak przeciw szczepom H. influenzae,
zw³aszcza produkuj¹cym β-laktamazê.
• Wytyczne Miêdzynarodowej Rady Doradczej w zakresie Zapalenie Nosa i Zatok ( International Rhinosinusitis Advisory Board) (Lund i wsp., 1997)
G³ówn¹ zalet¹ tych wytycznych jest przejrzysty opis
i klasyfikacja ró¿nych obrazów klinicznych zapalenia
nosa i zatok, co pozwala na unikniêcie niepotrzebnego
lub szkodliwego leczenia. Z antybiotyków zalecane s¹
w kolejnoœci: amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefpodoksym, cefuroksym aksetyl, ciprofloksacyna i lewofloksacyna. Tylko trzy pierwsze leki s¹ mo¿liwe do zaakceptowania.
• Badania Beninger i wsp. (1997)
Autorzy przytaczaj¹ preparaty przeciwbakteryjne
zalecane przez FDA ( Food and Drug Administration)
oraz Komisjê Amerykañskiej Akademii Otolaryngologii, Chirurgii G³owy i Szyi. Nale¿¹ do nich: amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, azytromycyna, cefpodoksym, cefpozil, cefuroksym, klarytromycyna, levofloksacyna, loracarbef i sulfametaksazol-trimetoprim (ko-trymoksazol). Czêœæ tych antybiotyków nie
nadaje siê do stosowania we Francji.
• Badanie Gwaltney (1996)
G³ówna wartoœæ tej pracy pogl¹dowej polega na klasyfikacji objawów klinicznych pod k¹tem doboru odpowiedniego antybiotyku, odpowiedniego dawkowania oraz
efektywnej jego penetracji do zatoki, hamuj¹cej aktywnoœæ patogenu odpowiedzialnego za rozwój choroby (tabela 7). Wyniki badania dostarczaj¹ najsilniejszych dowodów wskazuj¹cych, ¿e odpowiednio dobrana terapia
antybiotykiem jest wyraŸnie bardziej skuteczna ni¿ placebo.
• Badanie Brook i wsp. (2000)
To badanie dostarcza wskazówek leczenia zarówno
osób doros³ych jak i dzieci. Proponowane s¹ trzy poziomy terapii, bior¹ce pod uwagê pojawiaj¹c¹ siê opornoœæ
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Tabela 7. Ostre zapalenie nosa i zatok szczêkowych: wp³yw wyboru i dawkowania
antybiotyków

Antybiotyki w odpowiednio dobranej dawce
Antybiotyki w nieodpowiedniej dawce
Stê¿enia antybiotyków
>MIC
<MIC

Liczba osób

Wyleczeni

300

92,7%
64,6%

21
23

90%
45%

wed³ug Gwaltney (1996)

patogenów na leczenie. Wytyczne te nie nadaj¹ siê do
zastosowania we Francji.

5.2. Czy cechy osobnicze wp³ywaj¹ na leczenie?
5.2.1. Wprowadzenie
W wiêkszoœci przypadków prowadzone jest leczenie
empiryczne, bior¹ce pod uwagê ciê¿koœæ pocz¹tkowych
objawów, rodzaj zajêtej zatoki a tak¿e czynniki epidemiologiczne i indywidualne pacjenta, które mog¹ wp³ywaæ na rozpoznanie pozaszpitalnego ostrego zapalenia
nosa i zatok szczêkowych. Czynniki osobnicze, to znaczy wszystkie czynniki wewn¹trzpochodne, które wyró¿niaj¹ poszczególne osoby w populacji ogólnej, zmieniaj¹ podatnoœæ na infekcje dróg oddechowych oraz rokowanie w tych chorobach (Leophonte, 1992). W nastêpnych rozdzia³ach opisano ró¿ne parametry mog¹
wp³ywaæ na wybór terapii, jak miêdzy innymi: wiek, stan
od¿ywienia, przebyte choroby.
5.2.2. Wiek
Optymalne dawkowanie antybiotyków powinno jednoczeœnie zapewniæ maksymalne dzia³anie przeciwbakteryjne, minimaln¹ toksycznoœæ i najlepszy stosunek
kosztów do efektywnoœci. W infekcjach uk³adu oddechowego u osób starszych najczêœciej przepisywanymi
antybiotykami by³y cefalosporyny i penicyliny (21%
przypadków). Antybiotyki stosowane doustnie s¹ równie dobrze przyswajane przez starszych jak i m³odszych
pacjentów (McCue, 1999).
Wed³ug Leistevuo i wsp. (1997) przy wyborze antybiotyku powinien byæ brany pod uwagê fizjologiczny
spadek wydolnoœci nerek, który wystêpuje u osób starszych, nawet przy prawid³owym poziomie kreatyniny
we krwi. W przypadku udokumentowanej niewydolnoœci nerek niektóre chemioterapeutyki s¹ przeciwwskazane lub ich dawki powinny byæ odpowiednio dostosowane (Stalam, 2000).
5.2.3. Stan od¿ywienia, cukrzyca, alkoholizm
Czynniki te nie wp³ywaj¹ w sposób swoisty na florê
bakteryjn¹ nosa, jednak¿e cukrzyca i alkoholizm wi¹¿¹
siê z czêstszym wystêpowaniem pa³eczek Gram-ujemnych
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(Mackowiak i wsp., 1979). Stan od¿ywienia odgrywa
wa¿n¹ rolê w okreœleniu ryzyka wyst¹pienia infekcji,
a przede wszystkim ciê¿koœci choroby, szczególnie u osób
starszych i u dzieci. Wraz ze zmienionym stanem od¿ywienia wzrasta przyleganie niektórych bakterii Gramujemnych (P. aeruginosa ) do œluzówki tchawicy i oskrzeli
(Leophonte, 1992).

5.2.4. Poprzedzaj¹ce infekcje wirusowe
a patologia zatok
Na podstawie badania obejmuj¹cego 2304 dzieci
w wieku szkolnym wykazano, ¿e alergia i infekcje wirusowe odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w rozwoju infekcji górnych
dróg oddechowych (Porro i wsp., 1992).
Jamy zatok, podobnie jak ucho œrodkowe, przestrzenie powietrzne wyrostka sutkowatego oraz podg³oœniowe drogi oddechowe, s¹ zwykle pozbawione fory bakteryjnej. W rzeczywistoœci s¹ one stale zanieczyszczane
i swoj¹ wzglêdn¹ sterylnoœæ zawdziêczaj¹ aktywacji ró¿nych immunologicznych mechanizmów obronnych,
szczególnie miejscowej odpowiedzi immunologicznej.
Florê saprofityczn¹ nosa mog¹ zmieniaæ infekcje s¹siaduj¹cych struktur oraz nieprawid³owy przep³yw powietrza przez nos spowodowany przewlek³ymi zapaleniami w zakresie g³owy i szyi (alergiczne i niealergiczne
zapalenie nosa, przewlek³e zapalenie nosa i zatok z polipami lub bez). Obrzêk i nadmiar wydzieliny stanowi¹
rzeczywist¹ przeszkodê na drodze przep³ywu powietrza.
Uwa¿a siê, ¿e w wyniku zastoju wydzieliny wystêpuje
wzrost liczby bakterii i nadka¿enie, choæ brak jest danych
epidemiologicznych potwierdzaj¹cych t¹ hipotezê.
Polipowatoœæ jest jedn¹ z najwa¿niejszych chorób
przewlek³ych powoduj¹cych niedro¿noœæ nosa. Badanie
prospektywne przeprowadzone na grupie 115 pacjentów z polipami nosa wykaza³o u 65% osób kolonizacjê
bakteryjn¹ w zatokach szczêkowych, g³ównie przez
szczepy H. influenze i S. pneumoniae (Majumdar,
1982). W wielu badaniach stwierdzono dominacjê bakterii beztlenowych w przypadku przewlek³ego zapalenia nosa i zatok (Erkan i wsp., 1994; Klossek i wsp.,
1998). Kolonizacja dróg oddechowych jest wynikiem
oddzia³ywania upoœledzenia swoistej i nieswoistej odpowiedzi odpornoœciowej u³atwiaj¹cej przed³u¿ony kontakt mikroorganizmów z nab³onkiem oraz z³o¿onych
interakcji miêdzy komórkami nab³onka i mikroorganizmami (Niederman, 1994; Niederman 1990).
5.2.5. Uzêbienie
Zaniedbanie uzêbienia, a szczególnie infekcje oko³owierzcho³kowe, zmieniaj¹ lokaln¹ komensaln¹ florê bakteryjn¹ i stwarzaj¹ warunki do namna¿ania bakterii beztlenowych, istotnych w zêbopochodnych zapaleniach
nosa i zatok (Sundqvist, 1992).
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5.2.6. Atopia
Wed³ug niektórych badañ epidemiologicznych alergia predysponuje do infekcji narz¹dów ni¹ objêtych.
Infekcje górnych dróg oddechowych s¹ czêstsze i maj¹
ciê¿szy i d³u¿szy przebieg u osób z alergi¹ ni¿ u osób
bez alergii (Porro i wsp., 1992;). Przewlek³e zapalenie
alergiczne mo¿e os³abiaæ dzia³anie miejscowego uk³adu
immunologicznego. Zapalenie œluzówki dróg oddechowych prowadzi do nadmiernej sekrecji oraz os³abienia
ruchów rzêsek, co zmniejsza drena¿ i powoduje zatkanie ujœæ zatok (Porro i wsp., 1992; Minor i wsp., 1974).
Co wiêcej, na komórkach nab³onka u osób alergicznych
prezentowane s¹ miêdzykomórkowe moleku³y adhezyjne (ICAM-1). ICAM-1 jest naturalnym receptorem
dla wiêkszoœci ludzkich rynowirusów (Grece i wsp.,
1989). Przypuszcza siê równie¿, ¿e wiêksza wra¿liwoœæ
na infekcje u osób z alergi¹ wi¹¿e siê z indukowanym
histamin¹ zahamowaniem czynnoœci niektórych leukocytów (zmniejszona cytotoksycznoœæ, chemotaksja neutrofilów oraz aktywnoœæ enzymów lizosomalnych) (Bury
i wsp., 1992).
Jednak¿e nie znaleziono ró¿nic miêdzy pacjentami
z alergi¹ i bez niej, ocenianymi pod k¹tem liczby wczeœniej przebytych ostrych zapaleñ nosa i zatok oraz interwencji chirurgicznych w przebiegu tych zapaleñ.
Równie¿ badania bakteriologiczne nie ujawniaj¹ ró¿nic
miêdzy tymi grupami osób (Savolainen, 1989). U alergików leczenie preparatami przeciwhistaminowymi
w po³¹czeniu ze standardow¹ terapi¹ skraca czas trwania
niektórych mniejszych objawów zapalenia nosa i zatok
(kichanie i œwi¹d) (Braun i wsp., 1997a).
5.2.7. Palenie papierosów oraz zanieczyszczenie
œrodowiska
Wed³ug wiedzy autorów opracowania aktualnie nie
ma wiarygodnych badañ ani opracowañ dotycz¹cych
zale¿noœci ostrych infekcji nosa i zatok od takich czynników jak bierne i czynne palenie papierosów czy czynników zewnêtrznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza. Jednak¿e u osób niepal¹cych objawy uwidaczniaj¹ siê w sposób bardziej ostry, gdy s¹ one nara¿one
na zanieczyszczenia œrodowiska (Benninger, 1999; Mannico i wsp., 1997).
5.2.8. Interakcje leków
Bez szczegó³owego wnikania w rozleg³¹ dziedzinê
interakcji leków, prawdopodobnie niedocenianych przez
lekarzy, istnieje kilka doniesieñ œwiadcz¹cych, ¿e aspiryna zwiêksza wra¿liwoœæ bakterii na aminoglikozydy (Aumercier, 1990), lecz obni¿a ich wra¿liwoœæ na cefalosporyny (Foulds i wsp., 1989). Podobnie dzia³anie przeciwbakteryjne innych antybiotyków, jak chloramfenikol,
tetracykliny i chinolony, mo¿e byæ modyfikowane przez
salicylany (Rosner, 1985).
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5.2.9. Podsumowanie
Wydaje siê, ¿e powtarzaj¹ce siê dane literaturowe
pozwalaj¹ na uzyskanie ogólnej akceptacji nastêpuj¹cych
punktów:
• Na saprofityczn¹ florê bakteryjn¹ nosa i zatok maj¹
wp³yw takie czynniki, jak: zaawansowany wiek, cukrzyca oraz stan od¿ywienia, jednak¿e nie wp³ywaj¹
one na wyst¹pienie epizodów ostrego zapalenia nosa
i zatok.
• Takie czynniki, jak infekcje wirusowe, palenie papierosów i zanieczyszczenie powietrza, nie s¹ obecnie
uznawane za czynniki promuj¹ce wystêpowanie ostrego zapalenia nosa i zatok.
Mo¿na zatem uwa¿aæ, ¿e decyzja o przepisaniu antybiotyków zale¿y od ciê¿koœci pocz¹tkowych objawów
choroby, danych epidemiologiczno-bakteriologicznych
i w niektórych przypadkach – od indywidualnych czynników patofizjologicznych, które mog¹ zmieniaæ florê
mikrobiologiczn¹ (Kaliner, 1998a).
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Przy wyborze stosowanego antybiotyku nale¿y braæ
pod uwagê rodzaje patogenów i ich wra¿liwoœæ na lek.
Wystêpowanie ró¿nych bakterii ró¿ni siê w zale¿noœci
od zajêtej zatoki. W wiêkszoœci badañ nie uwzglêdniano jednak rodzaju zajêtych zatok, co prowadzi³o do nadu¿ywania antybiotyków o szerokim spektrum dzia³ania,
d¹¿¹c do zapewnienia skutecznoœci w odniesieniu do
wszystkich patogenów. Z innych czynników wp³ywaj¹cych na wybór antybiotyku istotny jest obraz kliniczny,
ciê¿koœæ objawów oraz zjadliwoœæ bakterii (Pessey i wsp.,
2001; Kaliner 1988a; Lund i wsp., 1997; Brook, 1996).
Celem autorów opracowania jest krytyczna ocena literatury dotycz¹cej antybiotykoterapii ostrego zapalenia
nosa i zatok, dobieranej g³ównie na podstawie kryteriów
klinicznych, takich jak te opublikowane w 1998 roku
przez FDA, czy w bardziej aktualnym opracowaniu klinicznej grupy doradczej (Brook i wsp., 2000) w postaci
tabeli krytycznej oceny.

5.3.2. Metodyka
5.3.2.1. Strategia badawcza

5.3. Antybiotykoterapia ostrego zapalenia nosa
i zatok: ocena krytyczna
5.3.1. Wprowadzenie
Ostre zapalenie nosa i zatok oznacza infekcjê jednej
lub wiêcej jam zatok. W praktyce klinicznej termin „ostre
zapalenie nosa i zatok” stosowany jest w odniesieniu do
ostrego zapalenia nosa i zatok szczêkowych, ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok, jak równie¿ pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok (FDA,
1998). Mimo ¿e niewiele badañ dotyczy³o porównania
antybiotyków z placebo, to antybiotykoterapia jest usankcjonowan¹ metod¹ leczenia w codziennej praktyce lekarskiej (de Bock i wsp., 1997). W warunkach ambulatoryjnych wybór antybiotyku w przypadku ostrego zapalenia nosa i zatok oparty jest na ocenie prawdopodobieñstwa wystêpowania danego patogenu dla okreœlonego obrazu klinicznego choroby. Taka sytuacja wynika
z technicznych i praktycznych trudnoœci z uzyskaniem
wiarygodnej próbki bakteriologicznej, jak równie¿ podyktowana jest wygod¹ pacjenta oraz problemami z zapewnieniem optymalnych warunków dla przeprowadzania analiz (Inacudo, 1998; Parietti, 1998; Lund, 1997;
Simonet i wsp., 1990).
Jednak¿e tak jak w przypadku infekcji dróg moczowych czy zapalenia ucha œrodkowego, empiryczne zastosowanie antybiotyków oparte jest na wiedzy uzyskanej na podstawie niewielu wysokiej jakoœci przeprowadzonych badañ. Tego typu rygorystyczne badania s³u¿¹
do aktualizacji danych dotycz¹cych czêstoœci wystêpowania i lekoopornoœci patogenów odpowiedzialnych za
wyst¹pienie ostrego zapalenia nosa i zatok (Gwaltney,
1996; Simonet i wsp., 1990; Evans i wsp., 1975).

W bazie danych MEDLINE (PubMed) wyszukiwano artyku³y stosuj¹c has³a „sinusitis AND (treatment
OR drug therapy)” (t³um . zapalenie nosa i zatok i (leczenie lub terapia lekami)) oraz „maxillary sinusitis AND
(treatment OR drug therapy) (t³um . zapalenie zatok
szczêkowych i (leczenie lub terapia lekami)). Poszukiwania ograniczono do prób klinicznych u doros³ych,
publikowanych w jêzyku angielskim oraz do wytycznych praktycznych.
Z powodu niewielkiej liczby artyku³ów w wyznaczonym pocz¹tkowo przedziale czasu (1995-2000),
badaniami objêto dodatkowo wczeœniejsze piêæ lat, tj.
oceniano artyku³y publikowane w latach 1990-2000.
5.3.2.2. Przegl¹d artyku³ów: kryteria wyboru danych

Dla zapewnienia systemu jakoœci oceny wiarygodnoœci artyku³u oparto siê o tabelê krytycznego oszacowania. Tabela ta zawiera listê pytañ, na które nale¿y
udzieliæ odpowiedzi „tak”, „nie” lub „NS – nie sprecyzowano”.
Punkty listy dotyczy³y rodzaju badania (porównawcze, randomizowane, prospektywne), znaczenia ocenianych parametrów klinicznych, adekwatnoœci wyboru leczonej populacji, teoretycznej wielkoœci próbki (liczby
osób jaka powinna byæ brana pod uwagê), istotnoœci statystycznej, istotnoœci klinicznej, przeprowadzania analizy leczeni/wyleczeni, mo¿liwoœci przeniesienia leczenia
zastosowanego w danym badaniu do praktyki klinicznej.
Aby przegl¹d literatury móg³ byæ wiarygodny, artyku³y musia³y dostarczaæ dowodów na skutecznoœæ i bezpieczeñstwo leczenia w grupie osób bez towarzysz¹cych
innych chorób. Do oceny w³¹czono jedynie badania
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porównawcze, randomizowane i prospektywne. Wy³¹czono badania, w których zastosowano antybiotyki niedostêpne lub niedopuszczone do obrotu we Francji, jak
równie¿ doniesienia publikowane jedynie w formie
krótkich komunikatów lub wywiadów oraz dane nieopublikowane.
Ponadto, z przegl¹du wy³¹czono prace przeprowadzone na heterogennych populacjach, np. wyst¹pienie
cech ostrego zapalenia nosa i zatok u chorych z przewlek³ymi zapaleniami tych struktur, wspó³istnienie zapalenia nosa i zatok z zapaleniem oskrzeli etc.

5.3.3. Wyniki
5.3.3.1. Badania kliniczne

Do oceny w³¹czono jedynie prace porównawcze,
w których stosowano leki dopuszczone do obrotu we
Francji b¹dŸ które prawdopodobnie bêd¹ dopuszczone
w najbli¿szej przysz³oœci. £¹cznie oceniono 26 opracowañ. Dotyczy³y one g³ównie porównawczych, prospektywnych i randomizowanych badañ wielooœrodkowych.
Wybrane artyku³y zosta³y bardzo uwa¿nie i kilkakrotnie przeczytane i usystematyzowane wed³ug wymienionych poprzednio punktów. Wyniki przedstawiono w
tabelach od 8 do 13. Dane niejasne lub brak danych
zaznaczono jako NS (nie sprecyzowane).
5.3.3.1.1. Krytyczna ocena metod diagnostycznych

W tabeli 8 przedstawiono charakterystykê wszystkich badañ ocenianych w zale¿noœci od kryteriów diagnostycznych.

• Kryteria kliniczne
W trzech badaniach autorzy wskazuj¹, ¿e pacjenci
mieli objawy ostrego zapalenia nosa i zatok (Kaplan
i wsp., 1999; Casiano, 1991; Noris, 1988). Opisane
w protokole badawczym kryteria kliniczne zosta³y œciœle
okreœlone (w tabeli krytycznego szacowania wskazuje na
to znak +) jedynie w przypadku czterech badañ (Gehanno i wsp., 1996; von Sydow i wsp., 1995; Karma
i wsp., 1991). Jednak¿e w wiêkszoœci badañ diagnoza
kliniczna oparta by³a na po³¹czeniu dwóch lub wiêcej
objawów zwykle opisywanych w literaturze (wskazanych
przez znak + w tabeli) (Brook i wsp., 2000; FDA, 1998).
• Kryteria radiologiczne
W 22 z 26 prac opisano standardowe badanie rtg.
W trzech z pozosta³ych doniesieñ nie przeprowadzano
badania radiologicznego (Stalman i wsp., 1997a; Gehanno, 1996; Casiano, 1991), zaœ w czwartym nie podano informacji na ten temat (Gehanno i wsp., 1990).
Badania TK przeprowadzono w dwóch przypadkach
(Adelglass i wsp., 1999; Par, 1998).
• W 11 prezentowanych pracach pobrano próbki w celu wykonania badañ bakteriologicznych (Pessey i wsp.,
2001; Kaplan i wsp., 1999; Gehanno i wsp., 1996b;
von Sydov i wsp., 1995; Dubois i wsp., 1993; Camacho
i wsp., 1992; Casiano, 1991; Karma i wsp., 1991; Gehanno i wsp., 1990; Marchi, 1990). Punkcja zatok zosta³a przeprowadzona w 6 z wymienionych badañ, zaœ
wymazy z przewodu nosowego œrodkowego pobierano
w 5 przypadkach.

Tabela 8. Krytyczna ocena metod diagnostycznych
Bóle g³owy, bóle: twarzy,
zatok, oko³ooczodo³owa
tkliwoœæ uciskowa

Von Sydow C, 1984 (Von Sydow i wsp., 1984)
Nord CE, 1988 (Nord 1988)
Gehanno P, 1990 (Gehanno i wsp., 1990)
Marchi E, 1990 (Marchi 1990)
Karma P, 1991 (Karma i wsp., 1991)
Casiano RR, 1991 (Casiano 1991)
Camacho AE, 1992 (Camacho i wps. 1992)
Calhoun KH, 1993 (Calhoun 1993)
Dubois J, 1993 (Dubois i wsp., 1993)
Von Sydow C, 1995 (Von Sydow i wsp., 1995)
Gehanno P, 1996 (Gehanno i wsp., 1996)
Gehanno P, 1996 (Gehanno 1996)
Haye R, 1996 (Haye i wsp., 1996)
Pessey JJ, 1996 (Pessey i wsp., 1996)
Stalman W, 1997 (Stalman i wsp., 1997a)
Adelglass J, 1998 (Adelglass i wsp., 1988)
Par C, 1988 (Par 1998)
Lasko B, 1998 (Lasko i wsp., 1998)
Stefansson P, 1988 (Stefansson i wsp, 1998)
Adelglass J, 1999 (Adelglass i wsp, 1999)
Kaplan I, 1999 (Kaplan i wsp., 1999)
Burke T, 1999 (Burke i wsp. 1999)
Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999a)
Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999b)

Wyciek ropny
z nosa, przedni
lub tylni

Przekrwienie b³ony
œluzowej nosa

±
±
Diagnoza kliniczna
±
+
Diagnoza kliniczna
+
±
±
+
+
+
±
±
±
±

+
±
NS
W
±
±
+
0
P
±
±
±
±
+
+
+
+
±
±
±
±
±
±
+
±
±
±
+
+
+
±
±
Kliniczne rozpoznanie zapalenia zatok
±
±
±
±
±

±
±

±
±

Kaszel

Gor¹czka

Rtg standardowe
lub skany TK

Wymazy z przewodów
nosowych (W)
lub punkcja (P)

+

rtg
rtg

0
0

rtg
rtg

P
P

rtg
rtg
rtg
rtg
rtg
0
rtg
rtg
0
rtg
TK
rtg
rtg
rtg, TK
rtg
rtg

P
0
P
P
W
W
0
0
0
0
0
0
0
0
P
P w razie
niepowodzenia
0
0

±

±
±
±
±
±
±

±

±

rtg
rtg
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Podsumowuj¹c, chocia¿ wydaje siê, ¿e leczeni pacjenci rzeczywiœcie chorowali na ostre zapalenie nosa i zatok, porównywalnoœæ miêdzy badaniami jest obarczona
b³êdem z powodu braku precyzyjnie zdefiniowanych
i/lub wystandaryzowanych kryteriów diagnostycznych.
Dlatego te¿ próba porównania wyników otrzymanych w ró¿nych badaniach wydaje siê ryzykowna.
5.3.3.1.2

Krytyczna ocena za³o¿eñ badawczych

Wszystkie z 26 ocenianych badañ by³y próbami randomizowanymi, jednak¿e metoda wyboru oœrodka leczenia (tj. wg centrów, przez organizacje us³ugowe, komputerowo, blokowo itd.) by³a okreœlona jedynie w 9 badaniach (Pessey i wsp., 2001; Burke i wsp., 1999; Clifford i wsp., 1999; Lasko i wsp., 1998; Stalman i wsp.,
1997a; Haye i wsp., 1996; Calhoun i wsp., 1992; Nord,
1988). Jedynie w 13 z 26 badañ jasno przedstawiono
sposób oszacowania wymaganej wielkoœci badanej próbki (Pessey i wsp., 2001; Burke i wsp., 1999; Clifford i
wsp., 1999; Henry i wsp., 1999a; Henry i wsp., 1999b;
Adelglass i wsp., 1998; Lasko i wsp., 1998; Stefansson i
wsp., 1998; Pessey i wsp., 1996; von Sydow i wsp., 1995;
Nord, 1988). W 19 badaniach stosowano podwójnie œlep¹ próbê (Pessey i wsp., 2001; Lasko i wsp., 1998; Stalman i wsp., 1997a; Gehanno, 1996; Haye i wsp., 1996;
Pessey i wsp., 1996; von Sydow i wsp., 1995; Camacho
i wsp., 1992; Casiano, 1991; Gehanno i wsp., 1990;
Nord, 1988; von Sydow i wsp., 1984). W 11 badaniach
stosowano jednoczesne leczenie preparatami zmniejszaj¹cymi obrzêk b³ony œluzowej nosa (Pessey i wsp., 2001;
Adelglass i wsp., 1999; Burke i wsp., 1999; Clifford
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i wsp., 1999; Adelglass i wsp., 1998; Pessey i wsp.,
1996; von Sydow i wsp., 1995; Dubois i wsp., 1993;
Karma i wsp., 1991; Gehanno i wsp., 1990; von Sydow
i wsp., 1984). Nie we wszystkich pracach podano informacje o niestosowaniu leków niedozwolonych.
Czas leczenia sprecyzowany w protokole badania
w przypadku konwencjonalnego leczenia wynosi³ oko³o
10 dni (7-14 dni), z wyj¹tkiem azytromycyny, stosowanej jedynie przez 5 dni (Casiano i wsp., 1991) i 3
dni (Haye i wsp., 1996), a tak¿e sparfloksacyny podawanej przez 5 dni (Gehanno, 1996). Jednak¿e d³ugoœæ
okresu leczenia nie zawsze by³a odnotowywana.
Opis wyników by³ czêsto niew³aœciwy w odniesieniu
do wielu punktów:
(i) Stosunek liczby leczonych do niewyleczonych by³
wyraŸnie przedstawiony jedynie w 6 z 26 badañ
(Pessey i wsp., 2001; Adelglass i wsp., 1999; Clifford i wsp., 1999; Stefansson i wsp., 1998; Gehanno, 1996; Henry i wsp.m, 1999b; Pessey i wsp.,
1996; von Sydow i wsp., 1995).
(ii) Bior¹c pod uwagê, ¿e w omawianych badaniach
zamierzano oceniæ skutecznoœæ teoretycznie silnych antybiotyków w leczeniu choroby o ostrym
przebiegu, nie uwa¿anej za powa¿n¹, jedynym koñcowym parametrem oceny powinno byæ „wyleczenie kliniczne”; analiza z zastosowaniem parametrów „poprawy klinicznej” jest nieœcis³oœci¹.
(iii) Przydatna by³aby ocena chorych po zakoñczeniu
leczenia. W wiêkszoœci badañ (20 na 26) uwzglêdniono tak¹ ocenê, jednak¿e czêsto pacjenci nie zg³aszali siê na wizytê kontroln¹.

Tabela 9. Badania stosowania antybiotyków w przebiegu ostrego zapalenia nosa i zatok: krytyczna ocena metodologii
Opis badania (liczebnoœæ próby)

Von Sydow C, 1984 (Von Sydow i wsp., 1984)
Wielooœrodkowe Erytromycyna 500 mg 2 razy dziennie [32]
V-cylina 1,6 g 2 razy dziennie [39]
Nord CE, 1988 (Nord 1988)
Bakampicylina 800 mg 2 razy dzienie [142]
Amoksycylina 500 mg 2 razy dziennie [138]
Gehanno P, 1990 (Gehanno i wsp., 1990)
Wielooœrodkowe Cefpodoksym proksetyl 200 mg
2 razy [123] Cefaklor 500 mg 3 razy dziennie [125]
Marchi E, 1990 (Marchi 1990)
Wielooœrodkowe Klarytromycyna 500 mg 2 razy dz. [61]
Amoksycylina 1000 mg 2 razy dziennie [59]
Karma P, 1991 (Karma i wsp., 1991)
Wielooœrodkowe Klarytromycyna 500 mg 2 razy dz. [41]
Amoksycylina 1000 mg 2 razy dziennie [37]
Casiano RR, 1991 (Casiano 1991)
Wielooœrodkowe Azytromycyna przez 5 dni 500 mg
(1 dzieñ), 250 mg (dni 2-5) [41] Amoksycylina 500 mg
3 razy dz., 10 dni [37]
Camacho AE, 1992 (Camacho i wps. 1992)
Wielooœrodkowe Cefuroksym aksetyl
250 mg 2 razy dz. [157] Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 500 mg /125 mg 3 razy dz. [160]

Czas (dni) Podwójnie
œlepa próba

Teoretyczne
Opis losowego Analiza
wyznaczenie
wyboru
leczeni/
wielkoœci próby
badanych wyleczeni

Nadzorowane leczenie
Badania
zmniejszaj¹ce
Tylko w trakcie Powtarzane po
przekrwienie œluzówek
choroby
zakoñczeniu choroby

NS

tak

NS

NS

NS

tak

czas zakoñczenia nie
sprecyzowany

10

tak

tak

tak

NS

NS

tak

tak

9,9

tak

NS

NS

NS

tak

tak

nie

14

nie

nie

NS

NS

NS

tak

tak, je¿eli brak
poprawy

NS

nie

nie

NS

nie

tak

tak

tak

5

tak

nie

NS

nie

NS

tak

nie

10
10

tak

nie

tak

nie

NS

czas zakoñczenia nie
sprecyzowany

Otorynolaryngologia, 2002, 1(3), 129-150

136
Opis badania (liczebnoœæ próby)

Czas (dni) Podwójnie
œlepa próba

Calhoun KH, 1993 (Calhoun 1993)
7-14
nie
Wielooœrodkowe Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [70]
Amoksycylina 500 mg 3 razy dz. [72]
Dubois J, 1993 (Dubois i wsp., 1993)
14
nie
Wielooœrodkowe Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [246]
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg mg /125 mg 3 razy dz. [251]
Von Sydow C, 1995 (Von Sydow i wsp., 1995)
10
tak
Wielooœrodkowe Cefpodoksym proksetyl
200 mg 2 razy dz. [143] Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 500 mg /125 mg 3 razy dz. [143]
Gehanno P, 1996 (Gehanno i wsp., 1996)
10
nie
Wielooœrodkowe Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [145]
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz. [139]
Gehanno P, 1996 (Gehanno 1996)
5
tak
Wielooœrodkowe Sparfloksacyna 200 mg (1 dzieñ 400 mg)
8
[190] Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz. [186]
Haye R, 1996 (Haye i wsp., 1996)
3
tak
Wielooœrodkowe Azytromycyna 500 mg [221]
10
Fenoksymetylopenicylina 1,3 g 3 razy dz.[217]
Pessey JJ, 1996 (Pessey i wsp., 1996)
4
tak
Wielooœrodkowe Cefiksym 200 mg 2 razy dz.
Cefiksym 200 mg 2 razy dz..
10
Amoksycylina z kwasem klawulanowym 500 mg 3 razy dz
10
Stalman W, 1997 (Stalman i wsp., 1997a)
10
tak
Badania we wspó³pracy Doksycyklina 200 mg raz dz. [94]
Placebo [98]
Adelglass J, 1998 (Adelglass i wsp., 1988)
14 pojedyncza
Jednooœrodkowe Lewofloksacyna 500 mg dz. [108]
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [108]
Par C, 1988 (Par 1998) Wielooœrodkowe
3
nie
Azytromycyna 500 mg dziennie [165] Amoksycylina
10
z kwasem klawulanowym 500 mg /125 mg 3 razy dz. [89]
Lasko B, 1998 (Lasko i wsp., 1998)
10-14
tak
Wielooœrodkowe Lewofloksacyna 500 mg 1 raz dz. [252]
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [252]
Stefansson P, 1988 (Stefansson i wsp, 1998)
10
tak
Wielooœrodkowe Cefuroksym aksetyl 250 mg
2 razy dz. [185] Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [185]
Adelglass J, 1999 (Adelglass i wsp, 1999)
10-14
nie
Wielooœrodkowe Lewofloksacyna 500 mg dz. [306]
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz. [309]
Kaplan I, 1999 (Kaplan i wsp., 1999)
3
nie
Jednooœrodkowe Azytromycyna 500 mg dziennie [50]
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz. [50]
10
Burke T, 1999 (Burke i wsp. 1999)
10
tak
Moksyfloksacyna 400 mg dziennie [267]
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz. [275]
Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999a)
10
tak
Wielooœrodkowe Sparfloksacyna 200 mg dziennie [252], 14
dawka pocz¹tkowa 400 mg
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [252]
Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999b)
10
tak
Wielooœrodkowe Cefuroksym aksetyl 250 mg
2 razy dz. [132] Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz. [131]
Clifford K, 1999 (Clifford i wsp., 1999)
10
tak
Wielooœrodkowe Ciprofloksacyna 500 mg 2 razy dz. [236]
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. [221]
14
Pessey JJ, 2001 (Pessey i wsp., 2001)
8
tak
Wielooœrodkowe Prystynamycyna 1 g 2 razy dz. [160]
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz. [148]
8
NS – nie sprecyzowano

Teoretyczne
Opis losowego Analiza
wyznaczenie
wyboru
leczeni/
wielkoœci próby
badanych wyleczeni

Nadzorowane leczenie
Badania
zmniejszaj¹ce
Tylko w trakcie Powtarzane po
przekrwienie œluzówek
choroby
zakoñczeniu choroby

nie

NS

NS

NS

tak

tak

tak

NS

nie

tak

tak

tak

tak

NS

tak

tak

tak

NS

nie

tak

nie

NS

tak

tak

nie

NS

tak

NS

tak

tak

nie

tak

nie

NS

tak

tak

tak

NS

tak

tak

tak

tak

tak

tak

NS

NS

tak

tak

tak

NS

nie

tak

tak
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Nieliczne s¹ doniesienia, które mog¹ byæ podstaw¹
oceny zale¿noœci miêdzy obrazem klinicznym a etiologi¹ bakteryjn¹. Jedynie w przypadku trzech badañ oszacowano zale¿noœæ wyleczeñ bakteriologicznych w odniesieniu do zastosowanego leczenia, równie¿ jedynie
w czterech badaniach oceniono zale¿noœæ miêdzy wyleczeniami klinicznymi w odniesieniu do etiologii bakteryjnej. Co wiêcej, dostêpne dane oparte s¹ na niewielkich próbach, co zmniejsza ich wagê (tabela 10 i 11).
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5.3.3.2. Metaanaliza

Do przegl¹du literatury w³¹czono tylko jedn¹ metaanalizê (de Bock i wsp., 1997). Jej celem by³o okreœlenie najbardziej skutecznego antybiotyku w leczeniu
ostrego zapalenia nosa i zatok u osób doros³ych i m³odocianych oraz antybiotyku wykazuj¹cego najmniejsze
dzia³ania uboczne (tabela 12).
Metaanaliza obejmowa³a 16 z 68 badañ przeprowadzonych w okresie 1984-1985. Analiza wykaza³a, ¿e

Tabela 10. Ostre zapalenie nosa i zatok: eradykacja bakteriologiczna
Karma P (Karma i wsp., 1991)
Klarytromycyna
Amoksycylina

S. pneumoniae
S. pyogenes
S. aureus
Gronkowce koagulazo-ujemne
Inne gronkowce
Haemophilus sp.
B. catarrhalis
Inne GNB
Bacteroides sp.
Liczba patogenów
Liczba pacjentów
Wyleczeni (pacjenci)
Eradykacja (bakterii)

15 /15

Carmacho AE (Carmacho i wsp., 1992)
Cefuroksym aksetyl Amoskycylina z kwasem
klawulanowym

1 /1
14 /18
2 /2

14 /15
2 /2
19 /21
-

9 /9
3 /4
17 /20
-

15 /16
9 /12
-

36
33
29 /33
32 /36

38
35
32 /35
35 /38

-

-

Casiano RR (Casiano 1991)
Azytromycyna Amoksycylina
2 /2
4 /4
5 /5
6 /6
2 /2
1 /1
1 /1
-

1 /1
2 /2
1 /1
1 /1
1 /1
1 /1
-

Tabela 11. Korzystne wyniki kliniczne w zale¿noœci od bakteryjnego czynnika etiologicznego
Gehanno P. (Gehanno i wsp. 1996)

Gehanno P. (Gehanno i wsp. 1996b) Dubois J. (Dubois i wsp. 1993)

Klarytromycyna Amoksycylina z kwasem
klawulanowym

S. pneumoniae
Streptococcus sp.
S. aureus
H. influenzae
Haemophilus sp.
Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

22 /25
6 /10
32 /38
-

Sparfloksacyna

Cefuroksym aketyl

34 /38
1 /3
14 /14
43 /51
13 /14
1 /3

36 /39
14 /18
32 /38
14 /14
2 /3

29 /39
7 /11
21 /26
-

Camacho AE. (Camacho i wsp. 1992)

Klarytromycyna Amoksycylina z kwasem Cefuroksym aketyl Amoksycylina z kwasem
klawulanowym
klawulanowym

51 /55
2 /2
30 /39
21 /24
-

38 /44
3 /3
31 /37
23 /23
-

10 /11
7 /7
9 /11
13 /14
-

18 /21
8 /11
3 /6
7 /8
-

Tabela 12. Ilorazy szans (OR) oraz przedzia³y ufnoœci (CI) powrotu do zdrowia i czêstoœci dzia³añ ubocznych ró¿nych rodzajów antybiotyków. Wartoœci przedzia³ów CI
podano w nawiasach

Rodzaj antybiotyku
Penicyliny
Cefalosporyny
Tetracykliny
Makrolidy
Sulfonamidy
Zakres dzia³ania
Szeroki
W¹ski
Hamowanie β-laktamazy
Nie
Tak
Skutecznoœæ przeciwbakteryjna
Nie
Tak
a
b
c

Leczeni / wyleczeni
(N-R / N-T)a
OR
(95% CI)

Sukces kliniczny
(N-R / N-T)a
(95% CI)

1
(132/132)

(225/210)

-b
0,87 (0,58-1,30)

(239/242)

(239/242)

2,44 (1,27-4,81)

(188/167)

1,56 (0,70-3,63)

(410/407)

1,20 (0,89-1,62)

(511/515)

1,56 (0,70-3,3)

(410/407)

1
0,83 (0,30-2,24)

1,42 (0,50-4,18)

(205/213)

1
1,45 (0,34-7,07)

1,24 (0,75-2,05)

(842/850)

1
1,16 (0,58-2,32)

1

N-R: liczba pacjentów w grupie odniesienia; N-T liczba pacjentów leczonych
Brak bezpoœredniego porównania miêdzy leczonymi tetracyklinami i penicylinami
Brak dostêpnych badañ porównuj¹cych skutecznoœæ sulfonamidów z innymi antybiotykami

0,83 (0,30-2,24)

-c

1

1

1
0,48 (0,14-1,44)

-b

1
0,87 (0,58-1,30)

1

(406/407)

(384/330)

-c

1

(114/122)

1,19 (0,65-2,21)

-b

-c
(239/242)

Dzia³ania uboczne
(N-R / N-T)a
OR
(95% CI)

1
1,27 (0,74-2,19)

(239/242)

OR
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antybiotyki z inhibitorami β-laktamazy wydaj¹ siê dawaæ wiêcej wyleczeñ klinicznych ni¿ antybiotyki nie
zawieraj¹ce tych inhibitorów.
Autorzy wysunêli wnioski, ¿e ró¿nice w wyleczeniach
klinicznych po zastosowaniu ró¿nych ocenianych antybiotyków [ko-trimoksazol (sulfometaksazol-trimeroprim), amoksycylina, klarytromycyna, cefaklor, co-amoksiklaw (amoksycylina z kwasem klawulanowym), doksycyklina, loracarbef ceftibuten, cefuroksym aksetyl, cefpodoksym proksetyl, bakampicylina, cyklacyllina, tetroksazyna (tetroksoprym z sulfadiazyn¹)] s¹ bardzo ma³e,
st¹d racjonalne jest stosowanie najtañszego leczenia przeciwbakteryjnego.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie te badania by³y przeprowadzane w czasach, zanim opornoœæ S. pneumoniae
osi¹gnê³a obecny poziom oraz przed pojawieniem siê
nowych chinolonów skutecznych w infekcjach pneumokokowych. Amerykañska Akademia Otolaryngologii oraz
Chirurgii G³owy i Szyi uwzglêdni³a informacje o tych
uwarunkowaniach w swoich Wytycznych w sprawie leczenia przeciwbakteryjnego ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok (Sinus and Allergy Health Partnership, 2000).

5.3.4. Krytyczna ocena wyników klinicznych
5.3.4.1. Testowane antybiotyki

Oceniane by³y ró¿ne antybiotyki β-laktamowe, szczególnie te, które wykazywa³y dzia³anie inhibicyjne w stosunku do wytwarzaj¹cych β-laktamazê szczepów Hemophilus, takich jak: amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefuroksym aksetyl (cefalosporyna doustna drugiej generacji) oraz cefpodoksym proksetyl (cefalosporyna doustna trzeciej generacji).
Z g³ównych makrolidów oceniano klarytromycynê
i azytromycynê. Badano równie¿ starsze chinolony (ciprofloksacyna) i nowsze chinolony antypneumokokowe
(sparfloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna).
Ponadto, dostêpne s¹ równie¿ ograniczone dane dotycz¹ce dzia³ania doksycykliny, amoksycyliny, penicyliny prokainowej, cefakloru oraz prystynamycyny.

5.3.4.2. Skutecznoœæ antybiotyków

Bior¹c pod uwagê opisane wczeœniej braki w metodologii oraz brak jednolitych kryteriów pozwalaj¹cych
na wiarygodne porównania badañ przekrojowych, niemo¿liwe jest rozstrzygniêcie, czy któryœ z omawianych
antybiotyków lub ich klas wykazuje przewagê nad innymi. Niestety, w czêœci badañ nie przedstawiono jasnych zasad oceny wyleczeñ, dotyczy to nawet badañ
kontrolnych po chorobie, poniewa¿ wyniki leczenia oceniane by³y jako „ogólne wyleczenie” lub „kliniczne wyleczenie”.

Otorynolaryngologia, 2002, 1(3), 129-150

Przeprowadzane badania s¹ zbyt nieliczne oraz obejmuj¹ zbyt ma³e próby, by pozwoliæ na wiarygodn¹ ekstrapolacjê ich wyników – dotycz¹cych skali poziomu
eradykacji (tabela 10) i odpowiedzi klinicznej (tabela
11) - jako funkcji antybiotyk/odpowiadaj¹cy patogen.
Jednak¿e antybiotykoterapia wydaje siê byæ wskazana
w przypadkach o wyraŸnie zaznaczonych objawach klinicznych ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok
(konsensus ekspertów) (tabela 1).
5.3.4.3. Antybiotykoterapia: wskazówki praktyczne

Poniewa¿ wed³ug aktualnej wiedzy nie wykazano
wy¿szoœci ¿adnego z ocenianych antybiotyków, mo¿na
przyj¹æ, ¿e istnieje wiele chemioterapeutyków, które mog¹
zostaæ zlecone. Ostatnio w leczeniu zapalenia nosa i zatok zatwierdzone zosta³y chinolony o dzia³aniu przeciwpneumokokowym (zgodnie z zaleceniami Francuskiej
Agencji ds. Bezpieczeñstwa Preparatów Leczniczych –
French Association for the Safety of Health Products).
Zgodnie z autoryzacj¹ zaleceñ marketingowych (opublikowanych w Journal Officiel – Francuski Dziennik
Urzêdowy, z dnia 8 wrzeœnia 2000, strona 1467) antybiotyki te powinny byæ stosowanie jako leczenie pierwszego rzutu w zapaleniach zatok czo³owych, sitowych
i klinowych (których nie dotyczy ten przegl¹d literatury)
oraz jako leczenie drugiego rzutu w przypadku niepowodzeñ w innych przypadkach ostrych zapaleñ nosa i zatok potwierdzonych w badaniach bakteriologicznych
i/lub radiologicznych.
Przegl¹d literatury oraz ustalenia ekspertów daj¹
nastêpuj¹ce wytyczne postêpowania w przypadkach pozaszpitalnego ostrego zapalenia nosa i zatok u doros³ych,
rozpoznawanego na podstawie obrazu klinicznego przez
lekarzy ogólnych (tabela 1):
• Sytuacje w¹tpliwe:
Osoby doros³e bez epizodów zapaleñ nosa i zatok
w wywiadzie, bez chorób wspó³istniej¹cych, kontekstu
epidemii wirusowej, objawów wystêpuj¹cych obustronnie (konsensus ekspertów):
- W okresie pocz¹tkowym jedynie leczenie objawowe,
bez antybiotykoterapii.
- Leczenie objawowe: leki obkurczaj¹ce naczynia krwionoœne, przeciwgor¹czkowe, przeciwbólowe.
- Je¿eli nie ma poprawy po 72 godzinach:
· amoksycylina z kwasem klawulanowym
· lub cefuroksym aksetyl
· lub cefpodoksym proksetyl lub cefotiam heksetyl
· lub prystynamycyna
• Sytuacje sugeruj¹ce infekcjê bakteryjn¹:
Ropna wydzielina z nosa oraz charakterystyczny ból
(pod oczami, wyzwalany przy obmacywaniu, narastaj¹cy w ci¹gu dnia, przy pochylaniu siê, bóle zêbów ¿uchwy), wystêpuj¹cy jednostronnie lub g³ównie jednostronnie, narastaj¹cy przez co najmniej 48 do 72 godzin.
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Tabela 13. Antybiotykoterapia w ostrym zapaleniu nosa i zatok: krytyczna ocena wyników klinicznych
Opis badania

Zakoñczenie leczenia

Von Sydow C, 1984
(Von Sydow i wsp., 1984)

Wielooœrodkowe
Erytromycyna 500 mg 2 razy dziennie
V-cylina 1,6 g 2 razy dziennie

Wyzdrowienie i poprawa stanu klinicznego
Erytromycyna 98% (46 /47)
V-Cylina 91% (40 /44)

Nord CE, 1988 (Nord 1988)

Bakampicylina 800 mg 2 razy dzienie
Amoksycylina 500 mg 2 razy dz.

Wyzdrowienie:
Amoksycylina 66,7% (92)
Bakampicylina 60,2% (80)

Dalsza obserwacja pacjentów

Wyzdrowienie
Amoksycylina 76,8% (109)
Bakampicylina 72,5% (100)

Gehanno P, 1990 (Gehanno i wsp., 1990) Wielooœrodkowe
Kliniczne wyleczenie:
Cefpodoksym proksetyl 200 mg 2 razy dz. Cefpodoksym 84%
Cefaklor 500 mg 3 razy dziennie
Cefaklor 68%
P=0,01
Marchi E, 1990 (Marchi 1990)

Wielooœrodkowe
Kliniczne wyleczenie:
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. (70) Klarytromycyna 58%
Amoksycylina 1000 mg 2 razy dz. (160) Amoksylina 49%
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 33%
Amoskycylina 35%

Oceniani pacjenci:
Klarytromycyna 47
Amoksycylina 40
Wyleczenie
Klarytromycyna 78,9%
Amoskycylina 85%
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 15,8%
Amoskycylina 10%

Karma P, 1991 (Karma i wsp., 1991)

Wielooœrodkowe
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. (70)
Amoksycylina 500 mg 3 razy dz

Wyleczenie po 48 godzinach leczenia
Klarytromycyna 59% (19 /32)
Amoksycylina 74% (26 /35)
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 31% (10 /32)
Amoksycylina 17% (6 /35)

6 tygodni
Wyleczenie
Klarytromycyna 83% (19 /23)
Amoksycylina 85% (22 /26)
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 4% (1 /23)
Amoksycylina 0%

Casiano RR, 1991 (Casiano 1991)

Wielooœrodkowe
Azytromycyna 250 mg
(pierwsza dawka 500 mg)
Amoksycylina 500 mg 3 razy dz.

Wyleczenie
Azytromycyna 73,8% (17 /23)
Amoksycylina 73,3% (11 /15)
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 26,1% (6 /23)
Amoksycylina 26,7% (4 /15)

Camacho AE, 1992
(Camacho i wps. 1992)

Wielooœrodkowe
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz.

Nie okreœlony czas badañ od pocz¹tku
choroby
Kliniczny powrót do zdrowia
Cefuroksym aksetyl 67% (77 /115)
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
62,9% (78 /124), NS
Eradykacja bakteriologiczna
59,5% (22 /37) w stosunku do 66,7%
(26 /39), NS

Calhoun KH, 1993 (Calhoun 1993)

Wielooœrodkowe
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz. (70)
Amoksycylina 500 mg 3 razy dz.

Kliniczny powrót do zdrowia
Klarytromycyna 73% (40)
Amoksycylina71% (43)
Poprawa stanu zdrowia
Klarytromycyna 18% (Calhoun 1993)
Amoksycylina 18% (Gehanno i wsp.1996)
Poprawa radiologiczna
Klarytromycyna 45% (25)
Amoksycylina 62% (38)
Poprawa w badaniach bakteriologicznych
Klarytromycyna 33%;
Amoksycylina 30% (43) (Adelglass
i wsp., 1998)

Dubois J, 1993 (Dubois i wsp., 1993)

Wielooœrodkowe
Powrót do zdrowia
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.
Klarytromycyna 64% (86 /132)
Amoksycylina z kwasem klawulanowym Amoksylina z kwasem klawulanowym
67% (86 /128)
500 mg /125 mg 3 razy dz.
Eradykacja bakteriologiczna
Maxymalnie do 14 dni
87% (115 /132) w stosunku do 90%
(115 /128)

Nawrót choroby:
9% (12 /132)
4% (9 /128)
Nawrót choroby z nadka¿eniem
bakteryjnym:
6% (7 /132) w stosunku do 3% (4 /128)

Von Sydow C, 1995
(Von Sydow i wsp., 1995)

Wielooœrodkowe
Cefpodoksym proksetyl 200 mg 2 razy dz.
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz. Przez 10 dni

11-12 dni po leczeniu
Powrót do zdrowia w wed³ug analizy
leczeni/wyleczeni
Cefpodoksym proksetyl 70%
(130 dostêpnych pacjentów)
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
64% (128 pacjentów dostêpnych)
„Satysfakcjonuj¹ce”
93% w stosunku do 88%
Eradykacja wed³ug analizy leczeni/
wyleczeni
87% w stosunku do 79%

Gehanno P, 1996 (Gehanno i wsp., 1996) Wielooœrodkowe
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz.

Kliniczny powrót do zdrowia
Klarytromycyna 86 /134
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 77 /129

NS

3 tygodnie po leczeniu
Nawrót choroby
Klarytromycyna: 4
Amoksycylina z kwasem klawulanowym: 1
Powrót do zdrowia
Klarytromycyna 81,5% (108 /130)
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
79,7% (102 /128), NS

Otorynolaryngologia, 2002, 1(3), 129-150
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Opis badania

Zakoñczenie leczenia

Dalsza obserwacja pacjentów

Gehanno P, 1996 (Gehanno 1996)

Wielooœrodkowe
Sparfloksacyna 200 mg dziennie
(pierwsza dawka 400 mg)
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.

„Sukces”
Sparfloksacyna 87,6%
Cefuroksym aksetyl 87,2%

Powrót do zdrowia + poprawa
wed³ug analizy leczeni/wyleczeni
Sparfloksacyna 79% (150 /190)
Cefuroksym aksetyl 78,8% (124 /149), ns
„Powrót do zdrowia oraz poprawa”
wed³ug analizy leczeni/wyleczeni
80,3% (122 /152) vs.82,1% (119 /145)

Haye R, 1996 (Haye i wsp., 1996)

Wielooœrodkowe
Powrót do zdrowia
Azytromycyna 500 mg /dzieñ przez 3 dni Azytromycyna 58,2% (128 /220)
Fenoksymetylopenicylina 1,3 g 3 razy dz Penicylina 51,4% (111 /214)
przez 10 dni

Powrót do zdrowia
Azytromycyna 79,1% (174 /220)
Penicylina 75,5% (163 /216)

Stalman W, 1997 (Stalman i wsp., 1997a) Wspó³praca
Doksycyklina 200 mg raz dziennie
Placebo

Ograniczenie bólu twarzy
Wznowienie codziennej aktywnoœci
NS

Adelglass J, 1998 (Adelglass i wsp., 1988) Jednooœrodkowe
Lewofloksacyna 500 mg dz.
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.

Powrót do zdrowia
Lewofloksacyna 47,5% (48 /101)
Klarytromycyna 53,9% (48 /89)
„Sukces kliniczny”
96% (97 /101) w stosunku do 93,3%
(83 /89)

„Sukces kliniczny”
79,2% (80) w stosunku do 76,4% (68)

Par C, 1988 (Par 1998)

Wielooœrodkowe
Azytromycyna 500 mg
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz.

Powrót do zdrowia
Azytromycyna 59,6% (90 /51)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 57,3% (47 /82)
Poprawa stanu zdrowia
Azytromycyna 27,8% (42 /151)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 35,4% (29 /82)

Powrót do zdrowia
Azytromycyna 75% (102 /136)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 70,3% (52 /74)
Poprawa stanu zdrowia
Azytromycyna 12,5% (14 /136)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 13,5% (10 /74)

Lasko B, 1998 (Lasko i wsp., 1998)

Wielooœrodkowe
Lewofloksacyna 500 mg raz dz.
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.

Powrót do zdrowia
Lewofloksacyna 40,8% (40 /98)
Klarytromycyna 29% (27 /93)
„Sukces kliniczny”
Lewofloksacyna 93,9% (92)
Klarytromycyna 93,5% (87)

Stefansson P, 1988
(Stefansson i wsp, 1998)

Wielooœrodkowe
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.

Powrót do zdrowia i poprawa
Cefuroksym aksetyl 91% (169 /171)
Klarytromycyna 93% (172 /175)

Cefuroksym aksetyl 74% (137)
Klarytromycyna 77% (143)

Adelglass J, 1999 (Adelglass i wsp, 1999) Wielooœrodkowe
Lewofloksacyna 500 mg dz.
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg/125 mg 3 razy dz.

Powrót do zdrowia
Lewofloksacyna 58,4% (156 /267)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 58,6% (157 /268)
Poprawa stanu zdrowia
Lewofloksacyna 30% (80 /267)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 28,7% (77 /268)

Nawrót choroby
Lewofloksacyna 2,1% (5 /233)
Amoksycylina 3,9% (9 /231)

Kaplan I, 1999 (Kaplan i wsp., 1999)

Jednooœrodkowe
Azytromycyna 500 mg
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz.

Powrót do zdrowia
Azytromycyna 95% (44 /47)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 74% (35 /47)
Poprawa stanu zdrowia
Azytromycyna 5% (3 /47)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 26% (12 /47)

Powrót do zdrowia
Azytromycyna 98% (42 /43)
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
91% (42 /46)

Burke T, 1999 (Burke i wsp. 1999)

Wielooœrodkowe
Moksyfloksacyna 400 mg dziennie
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.

Moksyfloksacyna 90% (200 /223)
Cefuroksym aksetyl 89% (209 /234)

Moksyfloksacyna 98% (181 /184)
Cefuroksym aksetyl 98% (197 /202)
Nawrót choroby
Moksyfloksacyna 3 osoby
Cefuroksym aksetyl 5 osób

Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999a)

Sparfloksacyna 200 mg dziennie
(pierwsza dawka 400 mg)
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.

Sparfloksacyna 82,6% (190 /230)
Klarytromycyna 82,1% (184 /224)

„Sukces kliniczny”
71,6% (141 /197)
68,6% (133 /194)

Henry DC, 1999 (Henry i wsp., 1999b)

Wielooœrodkowe
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.
Amoksycylina z kwasem klawulanowym
500 mg /125 mg 3 razy dz.

„Satysfakcjonuj¹ca odpowiedŸ”
Cefuroksym aksetyl 85% (85)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 74% (75)

„Satysfakcjonuj¹ca odpowiedŸ”
Cefuroksym aksetyl 85% (78)
Amoksycylina z kwasem
klawulanowym 67% (62)

Clifford K, 1999 (Clifford i wsp., 1999)

Wielooœrodkowe
„Ust¹pienie choroby”
Ciprofloksacyna 500 mg 2 razy dziennie Ciprofloksacyna 44% (119 /272)
Klarytromycyna 500 md 2 razy dz.
Klarytromycyna 52% (139 /267)
„Poprawa stanu zdrowia”
Ciprofloksacyna 40% (108 /272)
Klarytromycyna 39% (103 /267)

„Ust¹pienie choroby”
Ciprofloksacyna 95% (187 /196)
Klarytromycyna 91% (203 /223)

Pessey JJ, 2001 (Pessey i wsp., 2001)

Wielooœrodkowe
Prystynamycyna 1 g 2 razy dziennie
Cefuroksym aksetyl 250 mg 2 razy dz.

Analiza leczeni/wyleczeni
Prystynamycyna 70% (112 /160)
Cefuroksym aksetyl 75% (111 /148)
Przypuszczalna eradykacja
(dostêpni pacjenci)
Prystynamycyna 73,3%
Cefuroksym aksetyl 85,7%

Analiza leczeni/wyleczeni
Prystynamycyna 83,7% (134 /160)
Cefuroksym aksetyl 82,7% (129 /148)
Przypuszczalna eradykacja
(dostêpni pacjenci)
Prystynamycyna 87,8% (79 /90)
Cefuroksym aksetyl 93,5% (72 /77)
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- Leczenie przeciwbakteryjne (wg konsensusu ekspertów):
· amoksycylina z kwasem klawulanowym
· lub cefuroksym aksetyl
· lub cefpodoksym proksetyl lub cefotiam heksetyl
· lub prystynamycyna
- Je¿eli leczenie antybiotykiem pierwszego rzutu w ci¹gu 48-72 godzin nie jest skuteczne (wg konsensusu
ekspertów):
· Brak wspó³pracy pacjenta (warunki socjalno-bytowe, choroby ¿o³¹dkowo-jelitowe etc.)
· W przypadku wyst¹pienia powik³añ: kierowanie do
specjalisty
· Je¿eli brak jest poprawy pacjenta nale¿y skierowaæ
do otolaryngologa w celu pobrania materia³u do badania mikrobiologicznego w badaniu endoskopowym oraz skorygowania leczenia. W przypadku
rzeczywistej opornoœci na leczenie antybiotykami
pierwszego rzutu mo¿na przepisaæ ceftriakson lub
chinolony o dzia³aniu przeciwpneumokokowym.
• Przypadki odzêbowego zapalenia zatok szczêkowych:
- Zaleciæ wyleczenie zêbów.
- Przepisaæ antybiotyk:
· amoksycylina z kwasem klawulanowym
· prystynamycyna
lub leczenie skojarzone:
· cefuroksym aksetyl lub cefpodoksym proksetyl
z metronidazolem.
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nie przedstawili oni szczegó³ów dotycz¹cych choroby
i wyników leczenia, co ogranicza wiarygodnoœæ ich doniesienia. Miejscowe podawanie leków zyska³o jedynie niewielk¹ popularnoœæ (Sykes i wsp., 1986; Hkobayashi, 1992) i nie mo¿e byæ aktualnie zalecane.

5.4 Leczenie innymi preparatami ni¿ antybiotyki
5.4.1. Leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony
œluzowej
Leki te mog¹ byæ podawane drog¹ doustn¹ lub donosowo. Mimo ¿e ich skutecznoœæ nie zosta³a oceniona
w kontrolowanych badaniach, s¹ one szeroko stosowane
w kilku pierwszych dniach leczenia ostrego zaplenia nosa
i zatok (Kaliner, 1998b). Co wiêcej, s¹ one czêsto stosowane jako leczenie wspomagaj¹ce przy antybiotykoterapii. Brane zgodnie z zaleceniami, leki te mog¹ byæ bez
problemów stosowane doraŸnie przez krótki okres czasu
(Lundberg, 1999). W istotny sposób poprawiaj¹ one
dro¿noœæ nosa, u³atwiaj¹ oczyszczanie œluzówki i zwiêkszaj¹ komfort pacjenta, szczególnie podczas snu. Mniej
popularne jest stosowanie doustnych œrodków obkurczaj¹cych naczynia krwionoœne, choæ ich skutecznoœæ jest
dobrze udokumentowana (Bertrand i wsp., 1996; Malm,
1994; Roth i wsp., 1977).

5.4.2. Kortykosteroidy
Glikokortykosteroidy mog¹ byæ stosowane ogólnie
5.3.4.4. Zalecane dawkowanie antybiotyków w leczeniu
i miejscowo
niepowik³anych pozaszpitalnych zapaleñ nosa i zatok
• Doustne steroidy by³y szeroko stosowane ze wskazañ
szczêkowych (u osób doros³ych o przeciêtnej wadze)
otolaryngologicznych przez ostatnich piêtnaœcie lat
- Amoksycylina z kwasem klawulanowym: 1g /125 mg
(De Corbiere, 1998; Cannoni i esp., 1990). Dwa
dwa razy dziennie.
ostatnie francuskie badania oceniaj¹ce ich stosowanie
- Cefuroksym aksetyl: 250 mg dwa razy dziennie
w praktyce ogólnej wykaza³y, ¿e wspomagaj¹ce leczenie
- Cefpodoksym proksetyl: 200 mg dwa razy dziennie
steroidami zalecane by³o u 40% doros³ych chorych
- Cefotiam heksetyl: 200 mg dwa razy dziennie
(Ferrand i wsp. 2000; Pessey, 2001). Leki te s¹ stoso- Prystynamycyna: dwa razy dziennie po 500 mg
wane w celu zmniejszenia obrzêku i bólu (Torossian
- Ceftriakson: 1g dziennie
i wsp., 1997), jakkolwiek korzyœci z ich stosowania
- Chinolony przeciwpneumokokowe
nie zosta³y udokumentowane w kontrolowanych ba· Lewofloksacyna: 500 mg raz dziennie
daniach (Mygind, 1996).
· Moksyfloksacyna: 400 mg raz dziennie
Zapalenie jest fizjologiczn¹ odpowiedzi¹ b³ony œlu- Antybiotyki przeciw bakteriom beztlenowym
zowej nosa i zatok na infekcjê. W przypadku zalecenia
· Metronidazol: 500 mg trzy razy dziennie
kortykosteroidów powinny byæ one stosowane w dawce
5.3.4.5. Œrodki przeciwbakteryjne stosowane miejscowo
1 mg /kg wagi cia³a dziennie, w pojedynczej dawce przyjWed³ug ostatnich opracowañ dotycz¹cych antybio- mowanej rano, przez okres od 3 do 6 dni. Z powodu
tyków stosowanych miejscowo (Goh i Goode, 2000) nie braku danych z badañ kontrolowanych, ze wzglêdów
ma danych potwierdzaj¹cych przydatnoœæ donosowych bezpieczeñstwa uwa¿a siê, ¿e kortykosteroidy powinny
leków przeciwbakteryjnych w leczeniu ostrych zapaleñ byæ przepisywane jedynie w przypadkach bakteryjnego
zatok szczêkowych. Niemniej jednak autorzy ci dono- zapalenia nosa i zatok z silnym bólem i obrzêkiem b³ony
sz¹, ¿e przez wiele lat przeprowadzali irygacje nosa z zas- œluzowej istotnie upoœledzaj¹cym dro¿noœæ przewodu
tosowaniem roztworu neomycyny-polimyksyny, wyka- nosowego œrodkowego. Bezpieczeñstwo stosowania sterozuj¹c, ¿e roztwór ten jest absorbowany do kr¹¿enia w cza- idów zosta³o ostatnio poddane w w¹tpliwoœæ w wyniku
sie 15 minut od podania i zanika po godzinie. Jednak¿e badania przeprowadzonego na grupie 75 pacjentów,
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w którym wykazano zahamowanie odpowiedzi nadnerczowej w nastêpstwie krótkotrwa³ego leczenia tymi preparatami (Henzen i wsp., 2000). Wyniki te wymagaj¹ potwierdzenia w dalszych badaniach; jednak¿e ju¿
teraz powinny uœwiadomiæ lekarzom niedoceniane dotychczas ryzyko, zwi¹zane ze stosowaniem kortykosteroidów. Optymalnym by³oby, gdyby w dalszych badaniach porównano kortykosteroidy ogólne, leki przeciwbólowe oraz leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony œluzowej i
okreœlono terapeutyczne znaczenie ka¿dego z tych preparatów.
• Kortykosteroidy miejscowe
Mimo ¿e wed³ug obowi¹zuj¹cych we Francji zaleceñ (Ÿród³o: konsultanci medyczni) obecnoœæ infekcji
wyklucza stosowanie donosowych steroidów, jednak¿e
istniej¹ prace, w których oceniano przydatnoœæ tych leków w zapobieganiu nadka¿eñ zatok w wirusowych zapaleniach nosa (Puhakka i wsp., 1998). Oceniano równie¿ ich skutecznoœæ w ograniczaniu czasu trwania i nasilenia objawów w przypuszczalnie infekcyjnych przypadkach zapalenia nosa i zatok (bez identyfikowania
patogenu) (Meltzer i wsp., 2000; Yilmaz i wsp., 2000).
Badania oceniaj¹ce korzyœci ze stosowania miejscowych
kortykosteroidów w zapaleniach nosa i zatok prowadzone s¹ nadal.

5.4.3 Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ)
Nie ma danych pochodz¹cych z kontrolowanych
badañ, które potwierdza³yby korzyœci ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w ostrym zapaleniu nosa i zatok szczêkowych. W badaniach,
w których porównywano skutecznoœæ i bezpieczeñstwo
stosowania kortykosteroidów oraz NLPZ jako leczenia
uzupe³niaj¹cego antybiotykoterapiê (prystynamycyn¹),
wykazano korzystniejsze wyniki leczenia prednizolonem
(76,7% popraw w stosunku do 40% popraw przy stosowaniu kwasu niflumowego) (Cannoni i wsp., 1990).
W innym badaniu lepsze wyniki leczenia uzyskano stosuj¹c nimesulid w porównaniu z naproksenem, dotyczy³o
to zarówno szybkoœci dzia³ania jak i zmniejszania objawów ostrego niebakteryjnego zapalenia uszu, nosa i gard³a; jednak¿e metodologia tych badañ budzi zastrze¿enia (Nouri, 1993). Podobne wyniki otrzymano w drugim badaniu porównuj¹cym skutecznoœæ nimesulidu
i benzydaminy w zwalczaniu bólu zwi¹zanego z zapaleniem uszu, nosa i gard³a (Milvio, 1984). Oceniano równie¿ korzyœci ze stosowania kwasu tiaprofenowego w stosunku do paracetamolu i placebo w ³¹cznej terapii
z amoksycylin¹, wykazuj¹c wyraŸniejsze zmniejszenie
bólu i zatkania nosa w przypadku stosowania kwasu tiaprofenowego. Lek ten by³ dobrze tolerowany przez 90%
pacjentów (Frachet i wsp., 1991).

5.4.4. Mukolityki
Pomimo i¿ leki mukolityczne s¹ szeroko stosowane
w praktyce lekarskiej, nie ma danych popartych w kontrolowanych badaniach, które potwierdza³yby ich przydatnoœæ w leczeniu ostrego zapalenia nosa i zatok.
5.4.5. Punkcja zatok
Zabieg chirurgiczny mo¿e przynieœæ ulgê w przypadku silnego bólu, nie poddaj¹cego siê leczeniu farmakologicznemu b¹dŸ choroby opornej na leczenie. Czêsto zalecane s¹ przep³ukiwania zatok i ich drena¿ przez
cewnik za³o¿ony na kilka dni po wykonaniu punkcji
(Mann, 1981). W przypadkach powik³añ drena¿ chirurgiczny s³u¿y do usuniêcia Ÿród³a infekcji oraz pobrania wydzieliny w celu wykonania badañ bakteriologicznych przed w³¹czeniem antybiotykoterapii.
5.4.6. Inne leczenie
• Czêsto stosowanymi lekami s¹ œrodki przeciwbólowe, jednak ta grupa leków nie zosta³a oceniona pod
k¹tem przydatnoœci w omawianej chorobie. Czêsto
stosowanymi lekami s¹ równie¿ œrodki przeciwgor¹czkowe. Paracetamol jest preferowany w stosunku do
aspiryny, gdy¿ nie wp³ywa na krzepliwoœæ krwi
w przypadku punkcji zatok.
• Leczenie nebulizacj¹, która ma dzia³anie mechaniczne, jest wci¹¿ czêsto zalecane mimo wysokich kosztów oraz braku badañ wskazuj¹cych na ich przydatnoœæ w tej chorobie.
• Inne proponowane leczenie obejmuje akupunkturê
(Pothman, 1982), homeopatiê (Wiesenauer i wsp.,
1989) oraz aromoterapiê (Federspil i wsp., 1997).
¯adne z badañ dotycz¹cych wymienionych sposobów leczenia nie kwalifikuje siê do uwzglêdnienia
w obecnym opracowaniu ze wzglêdu na braki metodologiczne i brak dokumentacji bakteriologicznej potwierdzaj¹cej wystêpowanie ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok.
• W badaniu obejmuj¹cym 1325 osób oceniano dzia³anie aerozolu fusafunginy podawanego w monoterapii, w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych
(Samoliñski i wsp., 1996). Jednak¿e preparat ten nie
by³ nigdy oceniany w przypadkach ostrego zapalenia
nosa i zatok szczêkowych potwierdzonego posiewem
bakteryjnym.

6. Wnioski
Grupa autorów raportu mia³a za zadanie dostarczyæ
informacji pomocnych klinicystom w rozpoznawaniu
i leczeniu ostrego pozaszpitalnego zapalenia nosa i zatok szczêkowych. Pojêcie „ostre pozaszpitalne zapalenie
nosa i zatok szczêkowych” stosowane by³o w stosunku
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do wirusowej lub bakteryjnej infekcji zatok szczêkowych
u osób doros³ych o prawid³owej odpornoœci immunologicznej. Kliniczne rozpoznanie tej choroby oparte jest
na wywiadzie i badaniu przedmiotowym. Ostateczne
rozpoznanie jest mo¿liwe na podstawie posiewu materia³u pobranego w czasie punkcji zatok, lecz badanie to
jest niemo¿liwe do wykonania w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego te¿ g³ównym problemem
pozostaje opracowanie praktycznych sposobów identyfikacji osób z ostrym zapaleniem nosa i zatok pochodzenia bakteryjnego, co daje podstawy do w³¹czenia antybiotykoterapii. Autorzy raportu zaproponowali hierarchiê wa¿noœci dolegliwoœci i objawów chorobowych,
pomocnych w okreœleniu bakteryjnego t³a infekcji. Analiza danych z literatury potwierdza, ¿e rozpoznanie niepowik³anego pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia
nosa i zatok nie wymaga specjalistycznych badañ oraz,
¿e jedynie wywiad i badanie dro¿noœci nosa maj¹ praktyczne znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych leczenia. Leczenie antybiotykami ma udowodnione korzyœci u osób z bakteryjnym zapaleniem nosa i zatok, jednak¿e formalna identyfikacja tych osób jest niemo¿liwa w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej.
Dane z literatury wskazuj¹, ¿e strategia leczenia powinna byæ opracowana z uwzglêdnieniem trzech typów obrazu klinicznego, odpowiadaj¹cych wzrastaj¹cemu prawdopodobieñstwu wystêpowania infekcji bakteryjnej. Je¿eli obraz kliniczny jest w¹tpliwy, zaleca siê leczenie
œrodkami przeciwgor¹czkowymi, przeciwbólowymi oraz
lekami zmniejszaj¹cymi przekrwienie b³ony œluzowej na
48 godzin, po czym – je¿eli objawy nie zmniejsz¹ siê
lub stan ulegnie pogorszeniu - nale¿y w³¹czyæ antybiotyki. Odwrotnie – jednoznaczne objawy kliniczne wymagaj¹ antybiotykoterapii od samego pocz¹tku choroby
w celu szybszego zmniejszenia dolegliwoœci. Wybór antybiotyku zale¿y od rodzaju patogenu, którego z naj-
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wiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿na siê spodziewaæ
( Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenze,
Moraxella catarrhalis) i jego wra¿liwoœci, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e 30% szczepów S. pneumoniae oraz 30%
szczepów H. influenzae produkuj¹cych β-laktamazê jest
opornych na penicylinê G. Dane te nakazuj¹ wybór
amoksycyliny z kwasem klawulanowym, aksetylu cefuroksymu, cefpodoksym proksetylu lub prystynamycyny. Nie ma wiarygodnych danych wskazuj¹cych na przydatnoœæ leczenia pomocniczego, z wyj¹tkiem leków obkurczaj¹cych naczynia krwionoœne. Leczenie kortykosteroidami, obecnie w trakcie oceny, jest prawdopodobnie korzystne, jednak¿e konieczne s¹ bardziej rygorystyczne prace badawcze w tym zakresie.
Podsumowuj¹c, jedynie czêœciowo uda³o siê odpowiedzieæ na stawiane w raporcie pytania, g³ównie ze
wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ iloœæ danych. Dodatkowe
pytania, w tym dotycz¹ce czêstoœci powik³añ, wymagaj¹
powo³ania narodowego oœrodka nadzoruj¹cego, który
móg³by identyfikowaæ patogeny, cechy klinicznego wyleczenia i czynniki ryzyka. Dalsze badania, szczególnie
dotycz¹ce skutecznoœci leczenia, konieczne s¹ w celu
oceny, czy w³aœciwe jest utrzymywanie jedynie leczenia
objawowego przez 72 godziny przed rozpoczêciem antybiotykoterapii. Je¿eli tak, mo¿na by³o by unikn¹æ nadu¿ywania antybiotyków i zwi¹zanego z tym zmniejszenia ich skutecznoœci; je¿eli zaœ nie – bardziej skuteczne
by³o by zastosowanie antybiotyków od chwili pojawienia
siê pierwszych objawów. Wszystkie organizacje zajmuj¹ce siê opiek¹ zdrowotn¹ (rz¹dowe autorytety w dziedzinach zdrowia, stowarzyszenia medyczne, przemys³ farmaceutyczny) powinny wspó³pracowaæ dla zapewnienia
bardziej skutecznego i precyzyjnie dobranego efektywnego leczenia, ni¿ dostêpne obecnie. Je¿eli nie podejmie
siê tego wysi³ku, istniej¹ce obecnie w¹tpliwoœci bêd¹ narastaæ, zwiêkszaj¹c brak zaufania pacjentów do lekarza.
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Od t³umacza
Przyk³ady preparatów handlowych leków dostêpnych w Polsce, których nazwy miêdzynarodowe podano w tekœcie:
amoksycylina z kwasem
klawulanowym:
azytromycyna:
bakampicylina:
benzydamina:
cefaklor:
ceftibuten:
ceftriakson:
cefuroksym aksetyl:
cefuroksym (sól sodowa):
ciprofloksacyna:
cyklacylina:
fenoksymetylopenicylina:

Amoxiklav, Augmentin, Curam, Ramoclav
Sumamed
Ambacamp, Ambaxin
Benalgin, Oxinazin, Tantum
Ceclor, CEK, Vercef
Cedax
Biotrakson, Lendacin i inne
Zinnat, Bioracef
Zinacef, Curoxime
Cifran, Cipropol, Ciprobay, Quintor
Calthor, Ultracillin
V-cylina, Ospen, Taropen

fusafungina:
klarytromycyna:
kwas niflumowy:
kwas tiaprofenowy:
lewofloksacyna:
moksyfloksacyna:
nimesulid:
piwampicylina:
prystynamycyna:
tetroksoprym
z sulfadiazyn¹:
sulfametaksazoltrimetoprim:

Bioparox
Fromilid, Klacid
Actol, Donalgin, Nifluril
Surgam
Tavanic
Avelox
Aulin
Pivampicillin, Maxifen, Pondocil
Piostacin
Tibirox
Biseptol, Bactrim, Septrin

