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Wprowadzenie. Zwiększająca się oporność drobno-
ustrojów na antybiotyki jest główną przyczyną niepowodzeń
leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ).

Cel pracy. Analiza profilu oporności szczepów izolowanych
z ucha środkowego u dzieci chorych na OZUŚ, leczonych
bez poprawy antybiotykiem.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 61 dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 17 lat z OZUŚ, wymagających
leczenia szpitalnego z powodu: niepowodzenia 2-krotnej
antybiotykoterapii OZUŚ, ciężkiego przebiegu i utrzymu-
jącego się OZUŚ lub powikłań w przebiegu OZUŚ.
U wszystkich dzieci wykonano nacięcie błony bębenkowej
i/lub wszczepiono dreniki wentylacyjne i/lub wykonano
otwarcie wyrostka sutkowatego, a następnie pobrano
materiał z jamy bębenkowej do badania bakteriologicznego.
Wyniki. Dodatnie posiewy uzyskano u 62,3% dzieci.
Najczęściej izolowanymi patogenami były: Streptococcus
pneumoniae (38,78%), Staphylococcus aureus (12,25%) oraz
Pseudomonas aeruginosa (12,25%). Bakterie produkujące
β-laktamazy hodowano u 10 dzieci (20,4% bakterii).
Największą wrażliwość hodowanych bakterii na antybiotyki
wykazano dla ofloksacyny (91,84% szczepów wrażliwych)
oraz amoksycyliny z kwasem klawulanowym (55,11%
szczepów wrażliwych). Większość szczepów była oporna na
penicylinę (61,23% szczepów opornych).

Wnioski. W przypadku nieskutecznej antybiotykoterapii
OZUŚ bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie
diagnostyki bakteriologicznej, która umożliwia wybór
odpowiedniego leku oraz właściwe jego dawkowanie.

Słowa kluczowe: zapalenie ucha środkowego, antybiotyko-
oporność, dzieci, bakteriologia
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Profile of bacterial antibiotic resistance in children with acute otitis media
after ineffective antibiotic therapy
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Introduction. An increasing antibiotic resistance of
pathogens is the main cause of failures during treatment of
acute otitis media (AOM).

Aim. A qualitative and quantitative bacteriological analysis
of material isolated from the middle ear in children with AOM
after ineffective treatment with antibiotic.
Material and methods. The examined group consisted of
61 children aged from 6 months to 17 years, referred to
hospital because of AOM antibiotic therapy failure, severe
course of the disease, and persistent AOM or AOM
complications. Myringotomy and/or ventilatory tube
insertion and/or mastoidectomy were performed in all
children and the material from the middle ear of each patient
was collected for bacteriological examinations.
Results. Positive bacterial cultures were obtained in 62.3%
patients. Streptococcus pneumoniae (38.78%), Staphylococcus
aureus (12.25%) and Pseudomonas aeruginosa (12.25%) were
the bacteria found most frequently in the middle ear cultures.
The β-laktamase producing bacteria were isolated in 10
children (20.4% of isolated bacteria). The cultured bacteria
were found to be most susceptible to ofloxacin (91.84%
susceptible cultured strains) and amoxicillin/clavulanate
(55.11% susceptible cultured strains). The majority of the
bacteria were resistant to penicillin (61.23% resistant strains).

Conclusions. In cases when AOM treatment with antibiotics
proves ineffective, bacteriological analysis must be performed
to enable selection of a suitable drug and its effective dosage.
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WSTĘP

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest
schorzeniem, w którym leczenie antybiotykiem ma
najczęściej charakter empiryczny. Wybór właści-
wego antybiotyku I i II rzutu sugerują wytyczne
opracowane przez zespoły ekspertów. Problemem
pozostają jednak przypadki, w których leczenie
ambulatoryjne kończy się niepowodzeniem.

Główną przyczyną niepowodzeń leczenia
OZUŚ jest oporność drobnoustrojów na stosowa-
ne antybiotyki. Wrażliwość bakterii na antybioty-
ki zmienia się w czasie, obserwuje się również zróż-
nicowanie lekowrażliwości szczepów bakterii w za-
leżności od regionu. Istnieje prosta zależność, że
im więcej antybiotyków stosuje się niewłaściwie,
tym szybciej zwiększa się odsetek bakterii opor-
nych.

Istotne są główne mechanizmy oporności na
antybiotyki bakterii najczęściej wywołujących za-
palenie ucha środkowego u dzieci, do których za-
licza się przede wszystkim szczepy Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz Moraxel-
la catarrhalis [1,2]. Obecnie około 30% szczepów
Streptococcus pneumoniae jest wysoce opornych na
penicyliny [3]. Powstały również szczepy wielole-
kooporne. W literaturze coraz częściej podkreśla
się zwiększający się odsetek OZUŚ spowodowa-
nych wielolekoopornymi szczepami Streptococcus
pneumoniae [4-6]. Zjawisko to dotyczy przede
wszystkim populacji dzieci uczęszczających do
żłobków i przedszkoli. Haemophilus influenzae to
Gram (-) pałeczka, będąca drugim co do częstości
po Streptococcus pneumoniae patogenem powodu-
jącym zapalenie ucha środkowego. Wobec tych
bakterii aktywne są antybiotyki β-laktamowe
z grupy penicylin, cefalosporyn, doustne cefalo-
sporyny III generacji, penicyliny z inhibitorami
β-laktamaz, makrolidy, chinolony oraz trimeto-
prim/sulfametoksazol. Aż w 95% przypadków za
oporność na penicyliny odpowiedzialny jest en-
zym β-laktamaza. Moraxella catarrhalis jest Gram
(-) dwoinką, będącą trzecim co do częstości pato-
genem wywołującym OZUŚ. Jej oporność na an-
tybiotyki wynika również z produkcji β-laktama-
zy. Począwszy od lat 80. XX wieku odnotowano
znaczne zwiększenie odsetka szczepów Moraxel-
la catarrhalis wytwarzających β-laktamazę. Obec-
nie wynosi on około 90%.

Celem pracy była analiza profilu oporności
szczepów bakteryjnych izolowanych z ucha środ-
kowego u dzieci chorych na OZUŚ, które leczono
empirycznie antybiotykiem nie uzyskując popra-
wy.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w Oddziale Otolaryngo-
logicznym SZPZOZ w Warszawie przy ul. Niekłań-
skiej 4/24 w latach 2005-2007. Grupę badaną sta-
nowiło 61 dzieci (39 chłopców, 22 dziewczynki)
w wieku od 6 miesięcy do 17 lat (śr. wieku 3 lata 9
miesięcy) z ostrym zapaleniem ucha środkowego,
wymagających leczenia szpitalnego z powodu: nie-
powodzenia 2-krotnej antybiotykoterapii OZUŚ,
ciężkiego przebiegu i utrzymującego się OZUŚ lub
powikłań w przebiegu OZUŚ. Z badania wyklu-
czono dzieci z samoistną perforacją błony bęben-
kowej lub wszczepionymi wcześniej drenikami
wentylacyjnymi. U wszystkich dzieci wykonano
nacięcie błony bębenkowej i/lub wszczepiono dre-
niki wentylacyjne i/lub otwarto wyrostek sutko-
waty. Po nacięciu błony bębenkowej w kwadran-
cie przednio-dolnym cienką wymazówką pobie-
rano materiał wydostający się na zewnątrz w miej-
scu nacięcia. Metodą dyfuzyjno-krążkową ocenia-
no wrażliwość bakterii na wybrane antybiotyki.
W przypadku wyhodowania Streptococcus pneu-
moniae oceniano ich wrażliwość na penicylinę,
cefuroksym, cefotaksym, klindamycynę, erytromy-
cynę, kotrimoksazol oraz ofloksacynę. W pozosta-
łych przypadkach stosowano zestawy antybioty-
ków odpowiednie do wyhodowanych szczepów.
Po określeniu minimalnego stężenia hamującego
wzrost bakterii in vitro (minimal inhibitory con-
centration – MIC) zakwalifikowano wyhodowa-
ne szczepy do trzech kategorii: szczep wrażliwy,
średniowrażliwy i oporny. Przy ocenie wrażliwo-
ści Streptococcus pneumoniae na penicylinę stoso-
wano następujące kryteria: wartość MIC ≤
0,06mg/l - szczep wrażliwy, MIC o wartości od 0,12
do 1,0 mg/l - szczep średniowrażliwy, MIC ≥ 2,0
mg/l - szczep oporny.

WYNIKI

40 dzieci (65,6%) wymagało hospitalizacji z po-
wodu kolejnego nawrotu OZUŚ (2-krotna antybio-
tykoterapia doustna w okresie bezpośrednio po-
przedzającym hospitalizację), u 10 dzieci (16,4%)
wystąpiły powikłania OZUŚ w postaci zapalenia
wyrostka sutkowatego, 11 dzieci (18%) wymagało
hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu OZUŚ,
mimo stosowania doustnej antybiotykoterapii.

Dodatnie posiewy bakteriologiczne uzyskano
u 38 dzieci (62,3%). Łącznie izolowano 49 szcze-
pów, ponieważ u 11 dzieci wyhodowano jedno-
cześnie dwa różne szczepy bakteryjne. Najczęściej
izolowanymi patogenami były: Streptococcus pneu-
moniae (38,78%), Pseudomonas aeruginosa
(12,25%) oraz Staphylococcus aureus (12,25%).
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Bakterie produkujące β-laktamazy wyhodowano
u 10 dzieci, co stanowiło 20,4% wszystkich bakte-
rii izolowanych z ucha. Najczęściej bakterią pro-
dukującą β-laktamazę był Staphylococcus aureus (5
dzieci, tj. 10,2% dodatnich posiewów). Wyniki
przedstawiono w tabeli I.

Największą wrażliwość wyhodowanych bakte-
rii stwierdzono dla ofloksacyny – 91.84% szcze-
pów wrażliwych oraz dla amoksycyliny z kwasem
klawulanowym – 55,11% szczepów wrażliwych.
Najmniejszą skuteczność wykazano dla penicyli-
ny – 61,23% szczepów opornych hodowanych z u-
cha. Wyniki przedstawiono w tabeli II.

W badanym materiale 19 wyhodowanych bak-
terii (38,8%) było wrażliwych na antybiotyk po-
dawany w okresie poprzedzającym hospitalizację,
a 30 bakterii (61,2%) było opornych na podawa-
ny wcześniej antybiotyk.

Ponieważ najczęściej izolowanym patogenem
był Streptococcus pneumoniae (38.78%), dokona-
no szczegółowej analizy wrażliwości tych szcze-
pów na poszczególne antybiotyki. Wyhodowane
19 szczepów Streptococcus pneumoniae podzielo-

no na 11 różnych grup w zależności od antybioty-
kooporności. Tylko 4 szczepy (21,1% izolowanych
Streptococcus pneumoniae) wrażliwe były na wszyst-
kie antybiotyki. Wszystkie wyhodowane szczepy
Streptococcus pneumoniae były wrażliwe na oflok-
sacynę. Wysoką skuteczność odnotowano również
dla cefotaksymu – 89,5% szczepów wrażliwych,
natomiast najmniejszą dla kotrimoksazolu – 26,3%
szczepów wrażliwych. Odsetek szczepów wrażli-
wych na klindamycynę i erytromycynę wynosił
odpowiednio: 52,6% oraz 42,1%. Wyniki przed-
stawiono w tabeli III.

DYSKUSJA

Zmieniająca się lekooporność bakterii powo-
duje, że wykonywane badania bakteriologiczne
wydzieliny z ucha środkowego mają znaczenie nie
tylko dla leczenia konkretnych przypadków OZUŚ,
ale także stanowią podstawę racjonalnego wybo-
ru terapii drugiego rzutu u dzieci z nawracającym
lub utrzymującym się OZUŚ.

Patogenem najczęściej izolowanym w naszych
badaniach był Streptococcus pneumoniae (38,78%).

Tabela I. Flora bakteryjna izolowana z wydzieliny z ucha środkowego

Rodzaj bakterii Liczba hodowanych Liczba hodowanych bakterii
bakterii (%) produkujących β-laktamazy (%)

Streptococcus pneumoniae 19 (38,78%) 0
Staphylococcus aureus 6 (12,25%) 5 (10,2%)
Pseudomonas aeruginosa 6 (12,25%) 1 (2,04%)
Streptococcus pyogenes 4 (8,16% 0
Haemophilus influenzae 4 (8,16%) 1 (2,04%)
Staphylococcus haemoliticus 2 (4,08%) 2 (4,08%)
Streptococcus. sp. α-hemolizujący 2 (4,08%) 0
Staphylococcus simmulans 1 (2,04%) 1 (2,04%)
Escherichia coli 1 (2,04%) 0
Enterobacter cloacae 1 (2,04%) 0
Proteus mirabilis 1 (2,04%) 0
Acinetobacter 1 (2,04%) 0
Klebsiella pneumoniae 1 (2,04%) 0

49 (100%) 10 (20,4%)

Tabela II. Wrażliwość na antybiotyki bakterii hodowanych z wydzieliny z ucha środkowego

Antybiotyk Wrażliwy Średniowrażliwy Oporny

Penicylina 14 (28,57%) 5 (10,2%) 30 (61,23%)
Amoksycylina/kwas klawulanowy 27 (55,11%) 5 (10,2%) 17 (34,69%)
Cefuroksym 17 (34,69%) 10 (20,41%) 22 (44,9%)
Cefotaksym 25 (51,02%) 13 (26,53%) 11 (22,45%)
Erytromycyna 24 (48,98%) 0 25 (51,02%)
Klindamycyna 24 (48,98%) 0 25 (51,02%)
Ofloksacyna 45 (91,84%) 0 4 (8,16%)
Kotrimoksazol 23 (46,94%) 0 26 (53,06%)
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Zwraca uwagę stosunkowo duży odsetek wyho-
dowanych szczepów Pseudomonas aeruginosa
(12,25%) oraz Staphylococcus aureus (12,25%).
Wśród wyhodowanych bakterii nie było Moraxel-
la catarrhalis oraz bakterii beztlenowych. Wyizo-
lowana patogenna flora bakteryjna z jamy bęben-
kowej w przebiegu OZUŚ może świadczyć o do-
konujących się zmianach w składzie najczęstszych
czynników wywołujących to zapalenie.

Analizując badany materiał należy zwrócić
uwagę również na przypadki, w których leczenie
ambulatoryjne amoksycyliną z kwasem klawula-
nowym czy cefalosporynami II generacji kończy-
ło się niepowodzeniem, mimo że w wydzielinie po-
branej z ucha środkowego wyhodowano szczepy
wrażliwe na penicylinę i cefalosporyny II genera-
cji (38,8%). Zastanawia nas fakt nieskuteczności
leczenia ambulatoryjnego. Być może przyczyną
niepowodzenia było zastosowanie zbyt małej daw-
ki antybiotyku, za krótki czas leczenia lub zła pe-
netracja antybiotyku do przestrzeni ucha środko-
wego wypełnionych gęstą śluzowo-ropną wydzie-
liną. Znaczenie tego ostatniego czynnika wydaje
się potwierdzać fakt, że chirurgiczne odbarczenie
ucha środkowego (paracenteza, drenaż wentyla-
cyjny) w przypadku kolejnego nawrotu OZUŚ
miały niezwykle korzystne znaczenie terapeutycz-
ne.

Pod uwagę należy brać również możliwość
obecności bakterii atypowych, niewrażliwych na
leczenie omawianymi antybiotykami. Niestety ze
względu na trudności techniczne i znaczne koszty
badań diagnostykę w kierunku udziału bakterii aty-
powych w zakażeniach ucha środkowego nie tyl-
ko w Polsce, ale i na całym świecie, wykonuje się

Tabela III. Antybiotykooporność izolowanych szczepów Streptococcus pneumoniae: wrażliwy(+), średniowrażliwy (+/-),
oporny (-)

Grupy szczepów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % szczepów
Streptococcus pneumoniae
o różnej wrażliwości (4) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) wrażliwych
(liczba szczepów)

Penicylina + +/- - + + + +/- +/- - - - 36,8
Amoksycylina/ + +/- - + + + +/- +/- - - - 36,8
kwas klawulanowy
Cefuroksym + +/- - + + + +/- +/- - - - 36,8
Cefotaksym + + + + + +/- + + + + +/- 89,5
Erytromycyna + - + - - - + - - - - 42,1
Klindamycyna + - + + - - + - + - - 52,6
Kotrimoksazol + - - + - - - - - - - 26,3
Ofloksacyna + + + + + + + + + + + 100

w pojedynczych laboratoriach i nie są to badania
rutynowe [2].

Przeprowadzona przez nas analiza wrażliwo-
ści szczepów Streptococcus pneumoniae na antybio-
tyki (tabela III) potwierdza fakt dużej różnorod-
ności w zakresie lekooporności tego patogenu.
Wśród wyhodowanych 19 szczepów Streptococcus
pneumoniae było aż 11 różnych ,,wzorów” leko-
oporności. Tylko 36,8% szczepów Streptococcus
pneumoniae wrażliwych było na penicylinę i cefu-
roksym, 42,1% wrażliwych na erytromycynę,
52,6% wrażliwych na klindamycynę i tylko 26,3%
wrażliwych na kotrimoksazol. Należy pamiętać, że
wyniki te dotyczą izolatów Streptococcus pneumo-
niae uzyskanych po przebytej kilkudniowej anty-
biotykoterapii. Duża wrażliwość Streptococcus
pneumoniae na ofloksacynę (100%) nie ma zna-
czenia w leczeniu OZUŚ u dzieci, gdyż zastosowa-
nie tego antybiotyku w formie doustnej lub pa-
renteralnej u pacjentów poniżej 16 roku życia jest
zarezerwowane tylko dla bardzo szczególnych
przypadków [7].

Uzyskane w pracy dane potwierdzają koniecz-
ność przeprowadzania okresowej weryfikacji bak-
teriologicznej, gdyż zmieniająca się antybiotyko-
oporność bakterii powoduje, że rekomendacje do-
tyczące wyboru leków, zwłaszcza drugiego rzutu,
stają się niewystarczające.

WNIOSEK

W przypadku nieskutecznej antybiotykotera-
pii OZUŚ bezwzględnie wymagane jest przepro-
wadzenie diagnostyki bakteriologicznej, która
umożliwia wybór odpowiedniego leku oraz wła-
ściwe jego dawkowanie.
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