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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Ostre zapalenie ucha œrodkowego jest jedn¹ z najczêst-
szych chorób wieku dzieciêcego. Istotn¹ rolê w patogenezie choroby odgry-
waj¹ trzy szczepy bakteryjne – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae i Moraxella catarrhalis. W zwi¹zku z narastaj¹cym odsetkiem szcze-
pów wytwarzaj¹cych beta-laktamazy, w ostrym zapaleniu ucha œrodkowego
konieczne staje siê zastosowanie antybiotyków beta-laktamowych.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Celem pracy by³a ocena skutecznoœci leczenia ostrego zapalenia
ucha œrodkowego cefalosporyn¹ II generacji – cefprozilem.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. Badaniami objêto 760 dzieci z terenów Polski po³udnio-
wo-wschodniej, obojga p³ci, w wieku od 6 miesiêcy do 18 lat. Badania prze-
prowadzono jako wielooœrodkow¹ próbê otwart¹. Badania kontrolne (laryn-
gologiczne i audiometryczne) przeprowadzano po 5 lub 10 dniach leczenia.
WWWWWynikiynikiynikiynikiyniki. Pe³ne wyleczenie w okresie obserwacji uzyskano ogó³em u 92%
chorych dzieci. Obserwowano ró¿nice w odsetku wyleczeñ w ró¿nych oœrod-
kach. Ból ucha i upoœledzenie s³uchu ustêpowa³y po ok. 3 dniach leczenia
antybiotykiem. Objawy uboczne obserwowano u nieznacznego odsetka dzie-
ci. Obejmowa³y one g³ównie biegunkê (2% leczonych), nudnoœci i wymioty
(0,6% leczonych) i wystêpowa³y w 3-6 dobie leczenia.
WWWWWyniki. yniki. yniki. yniki. yniki. Cefprozil wydaje siê byæ skutecznym i bezpiecznym antybiotykiem
w leczeniu ostrych zapaleñ ucha œrodkowego u dzieci.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 34-39

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: ostre zapalenie ucha œrodkowego, leczenie, cefprozil

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Acute otitis media is one of the most common pediatric diseases.
The crucial pathogen role is attributed to Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis. The increasing number
of beta lactamase positive strains as pathogen factors prompts the application
of beta lactam antimicrobial agents in acute otitis media.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The study was aimed to evaluate the effectiveness of second-generation
cephalosporin – cefprozil in the therapy of acute otitis media.
Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods.  This multicenter open study included 760 pediatric
patients form southwest Poland, both genders, aged 6 months to 18 years.
The follow-up laryngological and audiometric exams were scheduled after
five and ten day therapy period.
Results.Results.Results.Results.Results. The complete recovery was noted within study observation period
in 92% of the patients. There were various recovery time frames in different
study centers. Pain and impaired hearing were relieved after approximately
3 days of antibiotic therapy. The side effects were rare and included diarrhea
(2%), nausea and vomiting (0,6%), and occurred 3 to 6 days after the
antibiotic therapy was started.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Cefprozil appears to be an efficient and safe antibiotic in the
therapy of acute otitis media in children.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 34-39
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Ostre zapalenie ucha œrodkowego jest jedn¹ z najpow-
szechniejszych chorób zapalnych u dzieci do pi¹tego roku
¿ycia. Oko³o 2/3 dzieci przebywa jedno lub wiêcej zapaleñ
do trzeciego roku ¿ycia, zaœ 1/3 zapada na zapalenie ucha
wiêcej ni¿ trzykrotnie. Szczyt zachorowalnoœci przypada
miêdzy szóstym a trzynastym miesi¹cem ¿ycia. Czêstoœæ
wystêpowania zapaleñ uszu zmniejsza siê po 7 roku ¿ycia.
Rzadziej choruj¹ niemowlêta i ma³e dzieci poddane tro-
skliwej opiece indywidualnej. W naszym klimacie zapale-
nie ucha œrodkowego wystêpuje sezonowo, prawie dwu-
krotnie czêœciej w porze jesienno-zimowej.

W patogenezie ostrego zapalenia ucha œrodkowego
u dzieci wymienia siê wiele czynników: czêste infekcje
górnych dróg oddechowych, dysfunkcja tr¹bki s³ucho-
wej, czynniki œrodowiskowe, genetyczne, immunologicz-
ne i alergiczne. Ostre zapalenie ucha œrodkowego jest
chorob¹ infekcyjn¹ wyœció³ki o etiologii bakteryjnej lub
wirusowej. Flora bakteryjna uzyskiwana z posiewów wy-
dzieliny z ucha œrodkowego jest podobna we wszystkich
szerokoœciach geograficznych.

Podstawowymi patogenami s¹ – Streptococcus pneu-
moniae (40%), Haemophilus influenzae (30%) i Moraxella
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catarrhalis (oko³o 15%). Zdecydowanie rzadziej wystê-
puj¹ paciorkowce grupy A i B, Staphylococcus aureus,
pa³eczki Pseudomonas aeruginosa oraz inne bakterie,
w tym beztlenowe. Brook i Gober, podaj¹ ¿e wp³yw na
stany zapalne ucha œrodkowego ma flora bakteryjna za-
siedlaj¹ca czêœæ nosow¹ i œrodkow¹ gard³a (Streptococus
pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis) [1,2,3,4].
Bernstein zaœ uwa¿a, ¿e wczesna kolonizacja nosogard³a
do 3 miesi¹ca ¿ycia powy¿szymi szczepami bakterii jest
jednym z najistotniejszych czynników ryzyka zapalenia
uszu u dzieci [5]. O znaczeniu tych trzech gatunków
bakterii decyduje fakt, i¿ ³¹cznie stanowi¹ od 72-78%
wszystkich infekcji drobnoustrojami, przy 16% ujemnych
posiewów z ucha.

Zastosowanie leczenia przeciwbakteryjnego jest pod-
stawowym zadaniem lekarza. Lek pierwszego rzutu sto-
sowany jest empirycznie na podstawie wiedzy o najczê-
œciej wystêpuj¹cych patogenach i ich wra¿liwoœci. W przy-
padkach powik³anych, braku poprawy w ci¹gu 3. pierw-
szych dni leczenia wykonuje siê posiew pobranej wydzie-
liny i wdra¿a antybiotyki zgodnie z uzyskanym antybio-
gramem. Prawid³owo wykonane badanie mikrobiologicz-
ne ma ogromne znaczenie w ustaleniu leczenia, poniewa¿,
poza okreœleniem rodzaju czynnika patologicznego, wska-
zuje równie¿ profil jego lekowra¿liwoœci. Odkrycie
w 1928 roku przez Aleksandra Fleminga penicyliny za-
pocz¹tkowa³o erê antybiotyków. Pocz¹tkowe sukcesy te-
rapeutyczne uleg³y wkrótce ograniczeniu – pojawi³ siê
problem lekoopornoœci drobnoustrojów. W 1984 roku
Gilbert Welch przedstawi³ problem opornoœci na anty-
biotyki. Opisa³ te¿ proces wymiany plazmidów odpo-
wiedzialny za rozpowszechnianie siê zjawiska lekoopor-
noœci [6].

Dominuj¹cy mechanizm patogenetyczny H. influ-
enzae i M. catarrhalis wi¹¿e siê z wytwarzaniem – β-lak-
tamaz – enzymów inaktywuj¹cych antybiotyk. W przy-
padku S. pneumoniae utrata powinowactwa do leku wi¹¿e
siê ze zmian¹ konfiguracji bia³ek warunkuj¹cych syntezê
œciany komórkowej. Tak wiêc bakterie przyt³aczaj¹ nas
nie tylko liczb¹, ale równie¿ zdolnoœci¹ do szybkiej ewo-
lucji, przystosowuj¹c siê do zmiennych warunków œro-
dowiska dziêki mutacjom. W zwi¹zku z narastaj¹cym od-
setkiem szczepów wytwarzaj¹cych β-laktamazy, dla
skutecznoœci eradykacji czynnika zapalnego, konieczne
mo¿e byæ zastosowanie antybiotyku zawieraj¹cego inhi-
bitory β-laktamaz. Do grupy antybiotyków opornych na
degraduj¹cy wp³yw β-laktamaz nale¿¹ obecnie amoksy-
cylina z kwasem klawulanowym, cefalosporyny nowych
generacji, a przy ich nietolerancji – makrolidy [1,7,8].

Cefprozil jest cefalosporyn¹ II generacji charakte-
ryzuj¹c¹ siê du¿¹ aktywnoœci¹ wobec najwa¿niejszych
drobnoustrojów wywo³uj¹cych zapalenie ucha œrodko-
wego. Charakteryzuje siê du¿¹ aktywnoœci¹ wobec
szczepów S. pneumonae i jest oporny na enzymatyczn¹
hydrolizê przez wiele β-laktamaz w tym H influenzae

Ryc. 1. Obszar Polski objêty badaniami

i M. catarrhalis, a wiêc najwa¿niejsze patogeny zapale-
nia ucha œrodkowego [9].

Celem badañ by³a ocena skutecznoœci i bezpieczeñ-
stwa terapii cefprozilem zapalenia ucha œrodkowego
u dzieci.

PACJENCI I METODY

Badania przeprowadzono jako wielooœrodkow¹ pró-
bê otwart¹ z udzia³em 18 lekarzy z 10 oœrodków na ob-
szarze Polski Po³udniowo-Wschodniej (ryc. 1 i 2). Wszy-
scy badacze s¹ specjalistami z zakresu otolaryngologii
pracuj¹cymi w lecznictwie otwartym. Do badañ kwalifi-
kowano dzieci obojga p³ci w wieku od 6 miesiêcy do 18
lat, u których rozpoznano ostre zapalenie ucha œrodko-
wego i których rodzice wyrazili pisemn¹ zgodê na udzia³
w badaniu.

Ryc. 2. Struktura badanej populacji dzieci wg p³ci i oœrodka
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Kryteriami w³¹czenia by³y:
1. ból ucha,
2. gor¹czka,
3. objawy ostrego zapalenia uszu w ocenie otoskopowej,
4. wspó³istniej¹cy niedos³uch.

Z badañ wy³¹czeni zostali chorzy z nadwra¿liwoœci¹
w wywiadzie na penicyliny, cefalosporyny, antybiotyki β-
laktamowe, chorzy na przewlek³e lub ostre powik³ane za-
palenie ucha oraz pacjenci z ciê¿kimi wspó³istniej¹cymi
chorobami somatycznymi.

Ogó³em badanie przeprowadzono w grupie 760 pa-
cjentów w wieku 6 miesiêcy do 18 lat, œrednia wieku dla
ca³ej grupy wynosi³a 8,3. Dziewczynki stanowi³y 44,7%,
ch³opcy 55,3% badanej grupy (ryc. 2).

Wszystkie dzieci leczone by³y cefprozilem. Dzieci
w wieku od 6 miesiêcy do 12 lat otrzymywa³y lek w dawce
30-40 mg/kg mc/dobê w dwóch dawkach podzielonych
co 12 godzin. Dzieci od 6-go roku ¿ycia otrzymywa³y ta-
bletki 2 x dziennie po 250 mg leku, natomiast powy¿ej 12
roku ¿ycia – 2 tabletki odpowiednio do masy cia³a po 250
lub 500 mg, co 12 godzin. Cefprozil podawano przez 10
dni dzieciom do 14 roku ¿ycia, natomiast starszym, po
15 roku ¿ycia, przez okres 5 dni. Skutecznoœæ terapii oce-
niano w czasie drugiej wizyty i ewentualnie trzeciej,
w przypadku utrzymuj¹cego siê niedos³uchu. Przepro-
wadzano badanie przedmiotowe, ocenê karty samokon-
troli, badanie otoskopowe oraz badanie s³uchu. Podda-
wano równie¿ analizie dzienniczek samokontroli pacjenta
pod k¹tem wystêpowania objawów niepo¿¹danych.

Przed ocen¹ skutecznoœci cefprozilu leczenie prze-
ciwbakteryjne stosowano w 11,4% przypadków.

WYNIKI BADAÑ

Badania wstêpne
Ocena otoskopowa w czasie wizyty wstêpnej wyka-

za³a ¿e najczêstszym kryterium w³¹czenia do badañ by³o
przekrwienie b³ony bêbenkowej ucha (prawego w 65,6%,
lewego w 61,1% przypadków), poszerzenie naczyñ krwio-
noœnych w obrêbie b³ony bêbenkowej (odpowiednio u
49%, 48,2%). Objaw ten najczêœciej by³ kryterium w³¹-
czenia w Sandomierzu (UP – 72,5%, UL – 59,8%) naj-
rzadziej w Busku-Zdroju (UP – 12% UL – 10%). Nie-
prawid³owe po³o¿enie b³ony bêbenkowej obserwo-
wano w 19,1%, 17,9% ca³ej grupy badanej. Najczêœciej
objaw ten stwierdzano w Œwidniku (33,7% i 31,7%) naj-
rzadziej w Busku-Zdroju (8,0% i 0,0%). Natomiast per-
foracja b³ony bêbenkowej by³a odnotowana u 3,8% dzie-
ci w uchu prawym i 1,6% dzieci w uchu lewym. Naj-
wiêkszy odsetek perforacji b³ony bêbenkowej stwierdzo-
no w Bia³ej Podlaskiej (8,2%), Œwidniku (3,8%) oraz
Busku-Zdroju (12%), (ryc. 3).

Badania kontrolne
W czasie wizyty kontrolnej lekarze przeprowadzali

badanie otoskopowe oraz badanie s³uchu. Badanie oto-
skopowe wykaza³o prawid³owe po³o¿enie b³ony bêben-
kowej prawej u 95,1%, lewej u 94% dzieci. Poszerzenie
naczyñ w obrêbie b³ony bêbenkowej prawej ust¹pi³o
u 91,5% dzieci, lewej u 91,4%, przekrwienie b³ony bê-
benkowej ust¹pi³o u 89,4% dzieci w uchu prawym
i u 90,5% w uchu lewym w odniesieniu do ca³ej grupy
badanej (ryc. 4).

Badanie akumetryczne w czasie wizyty koñcz¹cej le-
czenie wykaza³o prawid³owy s³uch z odleg³oœci 4 m
w 92% uszu prawych i 93% uszu lewych. Najs³absze
wyniki w badaniu akumetrycznym uzyskano w oœrodku
sandomierskim (UP 87%, UL 84%). Natomiast prawi-
d³ow¹ s³yszalnoœæ po leczeniu u wszystkich pacjentów
stwierdzono w Mielcu, Lubaczowie i Nisku (ryc. 5).

Badanie s³uchu stroikami wykaza³o prawid³ow¹ s³y-
szalnoœæ u 92% dzieci dla ca³ej grupy. Weber centralny
stwierdzono u wszystkich pacjentów z oœrodka w Sando-
mierzu, Mielcu, Lubaczowie i Nisku. Najs³absze wyniki,
œwiadcz¹ce o zaburzonym przewodnictwie dŸwiêków

Ryc. 3. Kryteria w³¹czenia – otoskopia (ca³a badana grupa)
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Ryc. 4. Odsetek dzieci, u których ust¹pi³y objawy (ca³a grupa)
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stwierdzono w Œwidniku (u 15% leczonych) i Bia³ej Pod-
laskiej (u 13% leczonych dzieci) (ryc. 6). Lepsze wyniki
uzyskano w próbie Rinnego. Próba Rinnego dodatnia
wystêpowa³a w 97,1% w UP i 97,2% w UL dla ca³ej gru-
py (ryc. 7).

Analiza karty samoobserwacji pacjenta wykaza³a
w odniesieniu do utrzymywania siê dolegliwoœci bólo-
wych, ¿e ustêpowa³y one od trzeciego dnia leczenia.
W dobie siódmej nie stwierdzano ich u ¿adnego pacjen-
ta (ryc. 8). Wyciek z ucha obserwowano jedynie u 4,2%
chorych w odniesieniu do ca³ej grupy. W czwartej dobie

leczenia utrzymywa³ siê on u pacjentów leczonych w Jaro-
s³awiu, Œwidniku i Bia³ej Podlaskiej, w pi¹tej dobie lecze-
nia nie obserwowano go u ¿adnego chorego. Z karty sa-
moobserwacji pacjenta wynika, ¿e subiektywnie odczuwali
upoœledzenie s³uchu do siódmej doby leczenia (ryc. 9).

Ryc. 5. Wizyta koñcz¹ca leczenie – odsetek dzieci, u których s³yszalnoœæ wy-
nosi 4 metry (badanie akumetryczne)
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Ryc. 6. Wizyta koñcz¹ca leczenie – odsetek dzieci, u których stwierdzono pra-
wid³ow¹ próbê Webera
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Ryc. 7. Wizyta koñcz¹ca leczenie – odsetek dzieci z dodatni¹ próbê Rinnego
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W trakcie leczenia cefprozilem zaobserwowano ustê-
powanie zmian chorobowych w ocenie subiektywnej pa-
cjenta ju¿ od drugiej doby przyjmowania antybiotyku.
Objawy kliniczne choroby w ocenie morfologicznej, jak
i czynnoœciowej narz¹du s³uchu ust¹pi³y w oko³o 93%
przypadków leczonych dzieci.

Objawy niepo¿¹dane
Objawy niepo¿¹dane zarejestrowano u kilku chorych.

Biegunkê odnotowano u 2% leczonych, nudnoœci i wy-
mioty w czasie leczenia wystêpowa³y u 0,6% leczonych.
Najrzadszym dzia³aniem ubocznym by³y zmiany skórne,
które dotyczy³y 0,3% leczonych, pojawi³y siê one w 2 i 4
dobie leczenia. Objawy niepo¿¹dane ze strony przewodu
pokarmowego wystêpowa³y w 3-6 dobie leczenia (ryc. 10).

Ryc. 8. Karta samoobserwacji pacjenta – wystêpowanie bólu ucha w czasie
leczenia
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Ryc. 9. Karta samoobserwacji pacjenta – utrzymywanie siê upoœledzenia s³u-
chu w czasie leczenia
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DYSKUSJA

Badania kliniczne nad skutecznoœci¹ cefprozilu w le-
czeniu niepowik³anego zapalenia ucha w porównaniu
z amoksycylin¹ z klawulanianem, Cefaclorem i Cefiksy-
mem s¹ prowadzone od 10 lat. Badanie porównawcze
cefprozilu z wysokimi dawkami Amoksycyliny z kwa-
sem klawulanowym u dzieci z ostrym zapaleniem ucha
œrodkowego przeprowadzi³ Hedrick i wsp [8]. W bada-
niu wziê³o udzia³ 304 dzieci. W grupie dzieci otrzymu-
j¹cych cefprozil odsetek wyleczenia klinicznego wynosi³
87%, a w grupie otrzymuj¹cej amoksycylinê z klawula-
nianem – 89%. Nie obserwowano ró¿nic miêdzy grupa-
mi pod wzglêdem skutecznoœci leczenia w zale¿noœci od
wieku, nasilenia choroby lub infekcji jedno lub obustron-
nej. Czêstoœæ wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych zwi¹-
zanych z przyjmowaniem leku by³a ni¿sza w grupie le-
czonej cefprozilem w porównaniu z grup¹ leczon¹ amok-
sycykin¹ z klawulanianem (odpowiednio u 19% dzieci
w porównaniu do 32%; biegunka wystêpowa³a u 9% dzie-
ci leczonych cefprozilem, w porównaniu do 19% w gru-
pie leczonej amoksycilin¹). Z wykonanych badañ w³a-
snych wynika, ¿e cefprozil jest równie skuteczny w le-
czeniu zapalenia ucha œrodkowego jak amoksylina z kwa-
sem klawulanowym, lecz obarczony znacznie mniejsz¹
czêstoœci¹ wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych Podob-
ne wyniki uzyskali równie¿ inni autorzy we wczeœniej
przeprowadzanych badaniach [5,1,10,11].
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Ryc. 10. Karta samoobserwacji pacjenta – wystêpowanie biegunki w czasie
leczenia
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