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Wersja aktualna na dzień 24.11.2011
Opracowanie  „Szpitalna lista antybiotyków” jest aktualizowane wraz z pojawieniem się nowych wyników badań uzasadniających 
dodanie informacji  o lekach lub ich weryfikację. 
Wprowadzone  zmiany  w stosunku do opracowania poprzedniego zostają  umieszczone w tekście oraz zaznaczone w miejscu 
poniżej.

Poprawka 1.
Strona 22
Wykreślone zostaje zdanie: „ wg nowej karty charakterystyki leku meropenemu (Meronem-Astra Zeneca), obowiązującej  

w Polsce  z dnia 22 lutego 2011, producent zaleca podanie leku w infuzji trwającej nie dłużej niż 1 godz. od rozpuszczenia”
Zostaje dodane zdanie: „należy zwrócić uwagę na różną charakterystykę leku, w zależności od jego producenta, w zakresie 

stabilności roztworu”  

Poprawka 2.
Str 22
Dodane zostaje dawkowanie ertapenemu 
Ertapenem

• Osoby dorosłe i młodzież (w wieku 13 do 17 lat): 1 gram  podawany raz na dobę, dożylnie
•  Niemowlęta i dzieci (w wieku 3 miesięcy do 12 lat): 15 mg/kg mc. podawane dwa razy na dobę (nie przekraczać 1 g na dobę), 

dożylnie ; ertapenem nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy ze względu na brak danych dotyczących 
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności 
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Opracowanie „Szpitalna lista antybiotyków” powstało w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Antybioty-
ków w części skierowanej do osób zaangażowanych w leczenie zakażeń w szpitalu.

Celem opracowania jest wsparcie szpitali w procesie tworzenia receptariusza lekowego w zakresie antybiotyków. W ko-
lejnych opracowaniach uwzględnione zostaną leki stosowane w zakażeniach grzybiczych i wirusowych.

Charakterystyka każdego leku skupia się na wskazaniach do jego stosowania w warunkach szpitalnych, zarówno w te-
rapii empirycznej, jak i celowanej, tj. po uzyskaniu wyniku badania mikrobiologicznego (antybiogramu). Dodatkowo przed-
stawiono sposób dawkowania antybiotyków w zależności od rodzaju zakażenia i jego stopnia ciężkości. Nie przedstawiono 
natomiast informacji o działaniach niepożądanych oraz interakcjach, bowiem można je znaleźć w materiałach informacyjnych 
dołączonych do leku.

Wprowadzenie każdego antybiotyku do receptariusza szpitalnego powinno być poddane merytorycznej dyskusji na spo-
tkaniu Komitetu Terapeutycznego, wsparte analizą wyników badań klinicznych danego leku, jego pozycją w rekomendacjach 
towarzystw naukowych oraz analizą zakażeń leczonych w szpitalu. 

„Szpitalna lista antybiotyków” stanowi część receptariusza szpitalnego, który jest zbiorem zasad będących podstawą 
stosowania leków w szpitalu [1].

Receptariusz szpitalny obejmuje [2]:
1.  Zasady wprowadzania i wycofywania leku ze szpitalnej listy leków, na podstawie dowodów naukowych skuteczności 

i wskazań co do stosowania, bezpieczeństwa, farmakokinetyki oraz kosztów
2. Szpitalną listę leków 
3. Informacje o lekach ujętych w receptariuszu: podstawowe wskazania do ich stosowania oraz dawkowanie 
4. Zasady stosowania leków nieujętych na szpitalnej liście leków
5. Zasady zastrzegania stosowania niektórych leków
6. Zasady monitorowania przestrzegania wskazań stosowania leków

Cele utworzenia receptariusza szpitalnego [3]: 
1.  Racjonalne stosowanie leków: polega na wyborze optymalnego leku do leczenia poszczególnych schorzeń na pod-

stawie analizy dowodów naukowych potwierdzających jego skuteczność, działań niepożądanych oraz kosztów
2.  Zmniejszenie kosztów leczenia: uzyskiwane poprzez zmniejszenie liczby leków stosowanych w szpitalu, usuwanie 

leków identycznych lub bardzo zbliżonych we wskazaniach i charakterystyce, umożliwienie przeprowadzenia ko-
rzystniejszych przetargów, ograniczenie nadużywania leków, usuwanie leków nieskutecznych

3.  Edukacja: utworzenie receptariusza szpitalnego wynika z analizy wyników badań klinicznych oraz rekomendacji to-
warzystw naukowych opracowanych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i podnosi poziom wiedzy 
osób opracowujących receptariusz; lekarzom, którzy korzystają z receptariusza, ułatwia on uzyskanie wiedzy o naj-
częściej stosowanych w szpitalu lekach

Opracowanie szpitalnej listy antybiotyków obejmującej wskazania do ich stosowania jest jednym z najskuteczniej-
szych narzędzi racjonalizacji stosowania antybiotyków [4].

Wprowadzenie
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Penicylina benzylowa (penicylina G)

1. Stosowanie w profilaktyce
•  Profilaktyka okołoporodowa zakażeń paciorkowcowych grupy B (Streptococcus agalactiae, GBS) [5]:

- wskazania do profilaktyki: wykrycie GBS w badaniu przesiewowym wymazu z pochwy, stwierdzenie GBS w badaniu 
moczu w trakcie ciąży, poprzedni poród wikłany inwazyjnym zakażeniem GBS, nieznany status nosicielstwa 
u pacjentek z czynnikami ryzyka zakażenia GBS: poród < 37. tygodnia, pęknięcie błon płodowych > 18 godz., gorączka 
u matki ≥ 38oC

- dawkowanie: pierwsza dawka: 5 mln j.m. iv, następnie: 2,5 mln j.m. co 4 godz. aż do porodu
2. Terapia empiryczna
•  Róża: 

- prawie zawsze jest powodowana przez Streptococcus pyogenes, rzadziej przez inne paciorkowce i jeszcze rzadziej 
przez Staphylococcus aureus [6]

- dawkowanie: 2-4 mln j.m. iv co 4-6 godz.
- czas kuracji: 10 dni

•  Zgorzel gazowa: penicylina w dawce 2-4 mln j.m. iv co 4-6 godz., powinna być stosowana w skojarzeniu z klindamycyną 
w dawce 600 mg iv, podawaną co 6-8 godz. [7] ; zgorzel gazowa jest w zdecydowanej większości przypadków powodowana 
przez Clostridium perfringens, jednakże niekiedy może mieć bardziej zróżnicowaną etiologię i konieczne jest stosowanie 
antybiotykoterapii o szerszym spektrum działania: u pacjentów z cukrzycą i zgorzelą części dystalnych kończyń i objawami 
trzeszczeń lub oznakami radiologicznymi obecności gazu, etiologię zakażenia stanowi często bakteryjna flora mieszana 
w tym E.coli, Klebsiella sp., Pseudomonas, Enterococcus sp., Bacteroides sp. oraz beztlenowe paciorkowce [8] 

3. Inne zakażenia, w których może być rozważone stosowanie empiryczne penicyliny: 
•  Zakażenie tkanek miękkich przebiegających z martwicą (martwicze zapalenie powięzi) [7]:

- gdy wywiad wskazuje na zakażenie Streptococcus pyogenes, tj. w następstwie zranienia/skaleczenia, przebytej ospy 
wietrznej, 

- inne zakażenia pozaszpitalne występujące u osób bez niedoborów odpornośći: Streptococcus pyogenes lub beztlenowe 
paciorkowce; zakażenia powodowane przez mieszaną florę bakteryjną należy podejrzewać w następujących 
przypadkach: jako powikłanie zabiegów chirurgicznych obejmujących jelito lub jako następstwo penetrującego 
urazu jamy brzusznej, związanych z odleżyną lub ropniem około odbytniczym, w miejscu wstrzykiwania narkotyków, 
lub rozwijających się drogą ciągłości z narządami płciowymi, w tych sytuacjach należy zastosować antybiotyk o 
szerszym spektrum działania ale skuteczny wobec paciorkowca ropotwórczego np. ampicylina z sulbaktamem lub 
piperacylina z tazobaktamem w skojarzeniu z klindamycyną i ciprofloksacyną [7]

- penicylina powinna być stosowana w  skojarzeniu z klindamycyną
- penicylina w dawce 2-4 mln j.m. iv podawana co 4-6 godz. i klindamycyna podawana w dawce 600 mg iv co 

6-8 godz. 
•  Zakażenia miejsca operowanego, do których dochodzi w ciągu 48 godz. od zabiegu: w zdecydowanej większości zakażeń, 

do których dochodzi w tak krótkim czasie od zabiegu, etiologię stanowią Streptococcus pyogenes lub Clostridium sp. [7]; 
podjęcie decyzji o zastosowaniu empirycznym penicyliny powinno zostać wsparte wynikiem preparatu barwionego metodą 
Grama, wykonanym bezpośrednio z materiału pobranego z rany

•  Zakażenie u dziecka z gorączką i wybroczynami:
- na próbie 190 dzieci w wieku 3. miesiąc życia - 15. rok życia (50% do 2. roku życia) wykazano, że gorączka i wybroczyny 

u dzieci w zdecydowanej większości przypadków były spowodowane zakażeniem wirusowym, głównie górnych dróg 
oddechowych, u 13 pacjentów (7%) stwierdzono inwazyjną chorobę meningokokową, a u 19 - zakażenie o etiologii 
S. pyogenes [9]; dla obu drobnoustrojów lekiem z wyboru jest penicylina; jedynie u 3 pacjentów stwierdzono inne 
drobnoustroje bakteryjne: Streptococcus pneumoniae (1), Escherichia coli (1), Haemophilus influenzae (1) [9]; 
w  innym badaniu obejmującym 411 dzieci zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu 
gorączki i wybroczyn, bakteriemia lub kliniczna sepsa została stwierdzona u 8 z nich, w dwóch przypadkach etiologię 
stanowiła N. meningitidis, w jednym Streptococcus pyogenes, u dwójki dzieci stwierdzono utajoną bakteriemię (bez 
objawów sepsy) o etiologii S.pneumoniae i u trzech sepsę z ujemnymi posiewami krwi [10]; w grupie dzieci z gorączką 

Penicyliny



8 Szpitalna lista antybiotyków

i wybroczynami, jeżeli konieczne jest zastosowanie antybiotyku to penicylina jest antybiotykiem z wyboru dla dwóch 
drobnoustrojów, które stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjną takiego obrazu klinicznego tj. N. meningitidis 
oraz S.pyogenes, jednakże nie stanowi optymalnego wyboru w terapii empirycznej ( bez znanej lekowrażliwości) 
zakażeń pneumokokowych oraz nie działa na rzadziej występujące bakterie Gram ujemne; w związku z tym można 
zastosować ceftriakson lub cefotaksym, które mają szersze spektrum działania ale brak jest badań wykazujących, że 
w ciężkich zakażeniach o etiologii S.pyogenes i N. meningitidis są równie skuteczne jak penicylina

- dawkowanie penicyliny: 250 000 j.m./kg/dobę iv w 4-6 dawkach podzielonych 
- w przypadku gorączki niejasnego pochodzenia u dzieci w wieku 3.-36. miesiąc, u których konieczne jest zastosowanie 

antybiotyku, częściej w terapii empirycznej stosowany jest ceftriakson, szczególnie w populacji nieszczepionej 
przeciwko Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae [11]

3. Terapia celowana
•  Penicylina jest lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń powodowanych przez następujące drobnoustroje:

- Neisseria meningitidis, jeżeli MIC ≤ 0,06 µg/ml
- Streptococcus pneumoniae:

o w zakażeniach układu oddechowego penicylina może być stosowana: 1) gdy MIC ≤ 0,5 µg/ml w dawce 2 mln 
j.m. co 6 godz., 2) gdy MIC mieści się w przedziale 0,5 – 1 µg/ml w dawce 4 mln j.m. co 6 godz. lub 2 mln co  
4 godz., 3) jeżeli MIC wynosi ≤ 2 µg/ml w dawce 4 mln j.m. co 4 godz.

o penicylina może być stosowana w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych, jeżeli MIC ≤ 0,064 µg/ml
- Streptococcus pyogenes

•  Bakteryjne zapalenie wsierdzia powodowane przez Streptococcus viridans [12]:
- przy pełnej wrażliwośći wg CLSI (MIC ≤ 0,12 µg/ml): 12-18 mln j.m./dobę we wlewie ciągłym lub w 4-6 dawkach 

podzielonych, czas leczenia: 4 tygodnie 
- S. viridans z MIC 0,12-0,5 µg/ml: 24 mln j.m./dobę iv w 4-6 dawkach podzielonych przez 4 tygodnie, w skojarzeniu 

z gentamycyną podawaną w dawce 1 x 3 mg/kg/dobę iv lub im przez 2 tygodnie 
•  Inne zakażenia paciorkowcowe, w tym Streptococcus agalactiae (zakażenia u noworodków), Streptococcus pyogenes (np. 

gorączka połogowa)
•  Enterococcus faecalis:

- lekiem z wyboru w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych jest ampicylina [13]
- w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia penicylina jest podobnie skuteczna jak ampicylina; podawana w dawce  

18-30 mln j.m. we wlewie ciągłym lub co 4 godz. przez 4-6 tygodni w skojarzeniu z gentamycyną podawaną w dawce 
3 x 1mg/kg/dobę iv lub im również przez 4-6 tygodni, z monitorowaniem jej stężeń [12]

•  Listeria monocytogenes: podobna skuteczność jak ampicyliny [14,15]
•  Zakażenia powodowane przez beztlenowce jamy ustnej 
•  Ropień mózgu powodowany przez drobnoustroje o potwierdzonej wrażliwości lub w terapii empirycznej gdy ropień 

prawdopodobnie wywodzi się z zakażeń zębopochodnych, w skojarzeniu z metronidazalem [6]
•  Inne: tężec, kiła, promienica

Amoksycylina

1. Terapia empiryczna (tylko doustnie)
•  Lek z wyboru w ostrym zapaleniu ucha środkowego i ostrym zapaleniu zatok przynosowych [16]; dawkowanie u dorosłych: 

2 x 1,5-2 g/dobę, p.o., dawkowanie u dzieci: 75-90 mg/kg/dobę, p.o., w 2 dawkach podzielonych
•  W pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych o przebiegu łagodnym lub umiarkowanym; dawkowanie: 3 x 1 g/dobę [15]
•  Zaostrzenie POChP u pacjentów w mniej zaawansowanym stadium choroby w dawce 3 x 1g/dobę [16]
•  Eradykacja Helicobacter pylori : w dawce 2 x 1 g/dobę w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej oraz metronidazolem 

lub klarytromycyną [201]

2. Terapia celowana
•  Zakażenia układu moczowego o etiologii Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae

3. Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia [17]
•  Wskazania do stosowania profilaktyki antybiotykowej:
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- wszystkie procedury stomatologiczne związane z naruszeniem dziąseł oraz okołoszczytowych regionów zębów lub 
perforacją błony śluzowej jamy ustnej oraz w zabiegach nacięcia błony śluzowej dróg oddechowych (np. tonsillektomia), 
które wykonywane są u  pacjentów: z wcześniejszym epizodem bakteryjnego zapalenia wsierdzia, protezą zastawki 
serca, wadą wrodzoną serca (nieskorygowane wady przebiegające z sinicą, wady serca leczone poprzez wszczepienie 
ciała obcego – w ciągu 6 miesięcy od zabiegu, skorygowane wady wrodzone z resztkowym defektem pozostającym  
w miejscu wszczepienia ciała obcego, przeszczep serca przebiegający z wadą zastawkową)

•  Dawkowanie amoksycyliny: 2 g lub 50 mg/kg u dzieci ok. 2 godz. przed zabiegiem; dopuszczalne jest podawanie jednej 
dawki po zabiegu, jeżeli pacjent nie otrzymał jej wcześniej

4. Profilaktyka zakażenia w przedwczesnym przedporodowym pęknięciu błon płodowych, w dawce 3 x 250 mg/dobę [18,19]

Ampicylina (iv)

1. Terapia empiryczna
•  Pozaszpitalne zapalenie płuc u dorosłych w dawce 4 x 1 g/dobę iv [16]
•  Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów powyżej 50. roku życia w skojarzeniu z wankomycyną 

i ceftriaksonem, podawana w dawce 6 x 2 g/dobę iv [13]
•  Zakażenia wczesne u noworodków w skojarzeniu z gentamycyną [20, 21,22]; dawkowanie podane w tabeli 1 [23]

Tabela 1. Dawkowanie ampicyliny u noworodków [23] 

Wiek chronologiczny ≤ 28 dni Wiek chronologiczny 
> 28 dni

Waga ≤ 2000 g Waga > 2000 g

0-7 dni 8-28 dni 0-7 dni 8-28 dni

100 mg/kg/dobę
w 2 dawkach
podzielonych

150 mg/kg/dobę
w 3 dawkach
podzielonych

150 mg/kg/dobę
w 3 dawkach
podzielonych

200 mg/kg/dobę
w 4 dawkach
podzielonych

200 mg/kg/dobę
w 4 dawkach
podzielonych

Uwaga: dawkowanie w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Streptococcus agalactiae:
•  noworodki ≤ 7. dnia życia: 200-300 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych
•  noworodki > 7. dnia życia: 300 mg/kg/dobę w 4 dawkach podzielonych

2. Terapia celowana
•  Zakażenia krwi i zapalenie wsierdzia o etiologii Enterococcus sp. w dawce dla bakteryjnego zapalenia wsierdzia: 6 x 2 g/dobę 

iv w skojarzeniu z gentamycyną [12] oraz w zakażeniach krwi w zależności od stopnia ciężkości: 1-2 g iv co 4-6 godz.
•  Lek z wyboru w zakażeniach o etiologii Listeria monocytogenes; zalecane początkowe dodanie gentamycyny w przypadku 

bakteriemii, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych lub zakażeń u pacjentów z ciężkim niedoborem odporności [6]
•  Zakażenia układu moczowego o etiologii Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae

3. Stosowanie profilaktyczne ampicyliny
•  Profilaktyka zakażenia Streptococcus agalactiae w okresie śródporodowym, alternatywnie do penicyliny: pierwsza dawka: 

2 g iv, następnie: 1 g iv co 4 godz. do porodu [5]
•  Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia, gdy nie jest możliwe podanie doustne amoksycyliny [17]
•  Profilaktyka okołooperacyjna u noworodków < 72. godz. życia w dawce 50 mg/kg, w skojarzeniu z gentamycyną [24]
•  W przedwczesnym przedporodowym pęknięciu błon płodowych: w skojarzeniu z erytromycyną; stosowana w dawce 2 g iv 

co 4 godz. przez pierwsze 48 godz., później przejście na amoksycylinę [18,19]

Penicyliny antypseudomonalne bez inhibitorów – piperacylina

Na szpitalnej liście antybiotyków wystarczający jest jeden przedstawiciel tej grupy antybiotyków; piperacylina charakteryzuje 
się najwyższą skutecznością i najlepszą dokumentacją w badaniach klinicznych.
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 1. Terapia empiryczna
•  W terapii empirycznej jest rzadko stosowana, gdyż jest to antybiotyk ukierunkowany na zakażenia powodowane przez 

Pseudomonas aeruginosa 

2. Terapia celowana: zakażenia o etiologii Pseudomonas aeruginosa
•  O wyborze leczenia zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa decyduje rodzaj tego zakażenia oraz wartość MIC dla 

poszczególnych antybiotyków; piperacylina lub ceftazydym należą do leków z wyboru w leczeniu zakażeń o tej etiologii 
ze względu na wysoką skuteczność, mniejszy potencjał generowania oporności w trakcie kuracji niż karbapenemy i cipro-
floksacyna [25] oraz brak niepotrzebnie szerokiego spektrum działania, co charakteryzuje karbapenemy oraz penicyliny 
antypseudomonalne z inhibitorem; stosowanie tazobaktamu w leczeniu zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa jest 
z reguły niepotrzebne, gdyż inhibitor hamuje beta-laktamazy klasy A, rzadko spotykane u tego drobnoustroju

•  Nie powinna być stosowana w leczeniu zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych powodowanych przez Pseudomonas aerugi-
nosa (z wyjątkiem braku innych opcji terapeutycznych) ze względu na mniejszą penetrację bariery krew-mózg niż ceftazy-
dym i cefepim [26]

3. Dawkowanie
•  Łagodne zakażenia: 4-12 g/dobę w 4 dawkach podzielonych
•  Ciężkie zakażenia: 12-24 g/dobę w 6 dawkach podzielonych
•  Dawkowanie u dzieci: 200-400 mg/kg/dobę w 4-6 dawkach podzielonych

Kloksacylina

Kloksacylina jest lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń powodowanych przez gronkowce metycylinowrażliwe.

1. Terapia empiryczna
Zastosowanie kloksacyliny należy rozważyć w przypadku ciężkich zakażeń prawdopodobnie powodowanych przez gronkowce 
metycylinowrażliwe, jednakże ze względu na wąskie spektrum działania wybór tego leku w terapii empirycznej jest dyskusyjny 
i z reguły kloksacylina powinna być stosowana w skojarzeniu z innym antybiotykiem, dotyczy to w szczególności:
•  Zakażeń pozaszpitalnych: 

- ciężkich pozaszpitalnych zapaleń płuc u dzieci w wieku między 3. tygodniem życia a 3. miesiącem życia w skojarze-
niu z ceftriaksonem lub cefotaksymem [16]; kloksacylina jest podawana w dawce 100 mg/kg/dobę w 4 dawkach 
podzielonych 

•  Zakażeń szpitalnych:
- można rozważyć w zakażeniach związanych z linią naczyniową obwodową w ośrodku z rzadkim występowaniem 

MRSA gdyż etiologię tych zakażeń stanowią przede wszystkim gronkowce złociste [27]

2. Terapia celowana
•  Kloksacylina w formie dożylnej jest lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń wywoływanych przez gronkowce koagulazo-ujem-

ne wrażliwe na metycylinę, w tym zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, krwi, układu kostno-stawowego
•  W leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak bakteryjne zapalenie wsierdzia, powodowanych przez gronkowce złociste metycyli-

nowrażliwe jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż wankomycyna [28]
•  Ograniczeniem w stosowaniu formy doustnej kloksacyliny jest jej słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego; powinna 

być stosowana jedynie w łagodnych zakażeniach tkanek miękkich, a nie w zakażeniach, w których konieczne jest uzyskanie 
wysokich stężeń, np. w zakażeniach kości i stawów

3. Dawkowanie
•  Dawkowanie dożylne [26]:

- zakażenia umiarkowane-łagodne: 4 x 1 g iv 
- zakażenia umiarkowane-ciężkie: 6 x 1 g iv
- zakażenia bardzo ciężkie, w tym bakteryjne zapalenie wsierdzia i zakażenie centralnego układu nerwowego: 12 g iv 

na dobę w 6 dawkach podzielonych 
- dawkowanie u dzieci: 100-300 mg/kg/dobę iv w 4 dawkach podzielonych 

•  Dawkowanie doustne: 4 x 500 mg; u dzieci: 50 mg/kg/dobę w 4 dawkach podzielonych



11Szpitalna lista antybiotyków

Amoksycylina z klawulanianem

1. Forma doustna 
•  Zakażenia pozaszpitalne [16, 26]:

- nawrót paciorkowcowego zapalenia gardła bez uchwytnej przyczyny
- ostre zapalenie ucha środkowego: w przypadku braku odpowiedzi na amoksycylinę lub wczesnego nawrotu zaka-

żenia (do 7 dni od zakończenia kuracji) czas trwania kuracji powinien wynosić 10 dni, tak aby dawka amoksycyliny 
u dorosłych i dzieci o masie ciała > 40 kg wynosiła: 2 x 1500-2000 mg, a u dzieci o masie ciała < 40 kg: 75-90 mg/
kg/dobę w 2 dawkach podzielonych

- ostre zapalenie zatok przynosowych: gdy leczenie amoksycyliną było nieskuteczne; dawka i czas kuracji jak w zapa-
leniu ucha środkowego

- zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
- pozaszpitalne zapalenie płuc u dorosłych, jednakże lekiem z wyboru jest w zależności od stopnia ciężkości amoksy-

cylina/ampicylina lub ceftriakson/cefotaksym [16]
- zakażenia skóry i tkanek miękkich,w tym związane z ukąszeniami zwierząt i ludzi
- zakażenia układu moczowego

•  Zakażenia szpitalne: nie należy stosować w terapii empirycznej

2. Forma dożylna 
•  Forma dożylna amoksycyliny z klawulanianem jest najczęściej stosowanym antybiotykiem w polskich szpitalach [29]
•  Problemy dotyczące stosowania amoksycyliny z klawulanianem w formie dożylnej dotyczą czterech zagadnień:

- znikomej liczby opublikowanych badań klinicznych (w porównaniu z bardzo dużą liczbą badań nad formą doustną), 
które potwierdzałyby skuteczność i bezpieczeństwo tej formy antybiotyku

- farmakokinetyki: amoksycylina i kwas klawulanowy po podaniu dożylnym mają krótki okres połowicznej eliminacji 
(T1/2 = 0,88 godz. dla amoksycyliny i 0,79 godz. dla kwasu klawulanowego [30], co oznacza, że dawkowanie 3 razy na 
dobę może być zbyt rzadkie, a proponowane 2 razy na dobę w większych dawkach jednorazowych nie powinno być 
stosowane; amoksycylina z klawulanianem po podaniu doustnym dłużej utrzymuje stężenia powyżej MIC (minimal-
nych stężeń hamujących) niż forma dożylna [31]

- nierozpoznana częstość występowania działań niepożądanych po podaniu formy dożylnej amoksycyliny z klawula-
nianem: najbardziej poważnym działaniem niepożądanym jest ostre uszkodzenie wątroby, do którego po leczeniu 
doustnym dochodzi w 1,7 przypadkach na 10 000 kuracji [32]; do uszkodzenia wątroby zdecydowanie częściej do-
chodzi u pacjentów powyżej 55. roku życia, gdy czas kuracji wynosi 14 dni lub dłużej, u osób z chorobą alkoholową 
lub niedożywieniem [33]; za te działania niepożądane odpowiedzialny jest głównie kwas klawulanowy; uszkodzenie 
wątroby w zdecydowanej większości przypadków ma charakter odwracalny; objawy pojawiają się średnio po około 
25 dniach od momentu rozpoczęcia kuracji i mają postać uszkodzenia miąższu wątroby, żółtaczki cholestatycznej 
lub postać mieszaną [34]; normalizacja prób wątrobowych następuje średnio 11 tygodni po rozpoczęciu kuracji; na 
próbie 153 pacjentów z  działaniami niepożądanymi w 3 przypadkach doprowadziły one do zgonu pacjenta [34]; 
przy zwyczajowej dawce formy dożylnej 3,6 g/dobę pacjent otrzymuje 600 mg kwasu klawulanowego na dobę; 
w dawkowaniu doustnym 2 x 875/125 mg oraz wchłanianiu klawulanianu na poziomie 60% pacjent otrzymuje  
150 mg kwasu klawulanowego na dobę tj. 4-krotnie mniej

- niekorzystny wpływ na florę bakteryjną przewodu pokarmowego: flora bakteryjna przewodu pokarmowego składa 
się przede wszystkim z bakterii beztlenowych oraz w mniejszym stopniu z Escherichia coli i enterokoków; drob-
noustroje te stanowią barierę ochraniającą przed kolonizacją wieloopornymi bakteriami szpitalnymi [35]; dodanie 
kwasu klawulanowego do amoksycyliny zdecydowanie poszerza spektrum działania o florę beztlenową przewodu 
pokarmowego; wykazano, że połączenie penicylin z kwasem klawulanowym wpływa niekorzystnie na florę własną 
pacjenta, sprzyjając nadkażeniom grzybiczym, rozprzestrzenianiu wankomycynoopornych enterokoków (VRE) i in-
nych niebezpiecznych w ujęciu epidemiologicznym drobnoustrojów szpitalnych [35,36,37] 

3. Terapia przy zastosowaniu amoksycyliny z klawulanianem w formie dożylnej - wnioski
•  Należy zaznaczyć bardzo poważne dysproporcje między powszechnym stosowaniem formy dożylnej amoksycyliny 

z klawulanianem a brakiem dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność i bezpieczeństwo
•  Sytuacje, gdy amoksycylina z klawulanianem nie powinna być stosowana:

- w ciężkich zakażeniach pozaszpitalnych
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- w zakażeniach szpitalnych 
- u kobiet ciężarnych; wykazano, że stosowanie amoksycyliny z klawulanianem w przedwczesnym przedporodowym 

pęknięciu błon płodowych zdecydowanie zwiększa ryzyko martwiczego zapalenia jelit u noworodków (ryzyko względ-
ne = 4,6) [38]

- u noworodków z powodu braku dowodów potwierdzających bezpieczeństwo jej stosowania oraz informacje o nie-
korzystnym działaniu na zdrowie noworodków, gdy jest stosowana u ciężarnych; brak penetracji przez barierę krew-
mózg 

- u pacjentów z chorobami, które mogą zwiększać ryzyko hepatotoksyczności amoksycyliny z klawulanianem

•  Można rozważyć jej stosowanie w łagodniejszych zakażeniach pozaszpitalnych powodowanych przez mieszaną florę bak-
teryjną z udziałem beztlenowców, np. zapalenie płuc, jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia beztlenowcami, w tym ropień 
płuca, ropniak opłucnej; badania kliniczne formy dożylnej były prowadzone przy zastosowaniu dawki 2 g/200 mg podawa-
nej co 8 godz. z szybkim przejściem na formę doustną [39]; inne wskazania do stosowania amoskycyliny z klawulanianem 
dotyczą: stanów zapalnych miednicy mniejszej w skojarzeniu z doksycykliną [40,41] oraz profilaktyki okołooperacyjnej w za-
biegach ginekologicznych, na jelicie grubym, żylaków kończyn dolnych [42,43,44]

•  Brak wystarczających badań klinicznych potwierdzających skuteczność w innych zakażeniach; wg zaleceń producenta może 
być stosowana w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu otrzewnej, zakażeniach układu moczowego, 
zakażeniach skóry i tkanek miękkich, zakażeniach stomatologicznych 

Tikarcylina z klawulanianem

1. Wskazania do terapii empirycznej - analiza zarejestrowanych wskazań:
•  Zapalenie otrzewnej: zalecana do stosowania w zakażeniach pozaszpitalnych o umiarkowanej ciężkości , nie należy stoso-

wać w zakażeniach o ciężkim przebiegu [45]
•  Zakażenia układu oddechowego: nie jest uwzględniana w zaleceniach towarzystw naukowych w leczeniu pozaszpitalnych 

i szpitalnych zapaleń płuc [16,46,47,48]
•  Zakażenia skóry i tkanek miękkich: może być stosowana w leczeniu zakażeń miejsca operowanego oraz w umiarkowanie 

ciężkich zakażeniach stopy cukrzycowej, nie należy stosować w cięższych zakażeniach, w tym w martwiczych zakażeniach 
tkanek miękkich [6, 49]

•  Zakażenia w położnictwie i ginekologii: nieuwzględniane w wytycznych towarzystw naukowych [50,51,52,53] 
•  Ciężkie i powikłane zakażenia układu moczowego: nieuwzględniane w wytycznych towarzystw naukowych [54,55] 
•  Zakażenia kości i szpiku: bardzo nieliczne badania kliniczne na małych grupach chorych
•  Posocznica, bakteriemia 

2. Terapia celowana
•  Antybiotyk, który może być stosowany w zakażeniach powodowanych przez Stenotrophomonas maltophilia w sytuacji 

oporności lub nietolerancji kotrimoksazolu; badania in vitro wskazują na synergizm z aztreonamem w tym wskazaniu [56]; 
można rozważyć dodanie tikarcyliny z klawulanianem do kotrimoksazolu w leczeniu ciężkich zakażeń o etiologii Stenotro-
phomonas maltophilia [57]

•  Pałeczki Gram-ujemne: wg antybiogramu

3. Dawkowanie 
•  1,6-3,2 g iv co 6-8 godz. 
•  W ciężkich zakażeniach: 3,2 g iv co 4 godz.

Ampicylina z sulbaktamem

1. Terapia empiryczna
•  Zakażenia pozaszpitalne

- pozaszpitalne zapalanie otrzewnej; nie jest zalecana do stosowania w regionach, w  których nie potwierdzono 
wystarczająco wysokiej lekowrażliwości Enterobacteriaceae izolowanych z jamy otrzewnej[45]

- stany zapalne miednicy mniejszej w skojarzeniu z dokysyckliną [52]
- zakażenia dróg żółciowych o umiarkowanie ciężkim przebiegu [58] 



13Szpitalna lista antybiotyków

- zakażenia tkanek miękkich i skóry, takich jak: martwicze zakażenia skóry, tkanek miękkich i mięśni w skojarzeniu 
z klindamycyną (gdy etiologię może stanowić również S.pyogenes – działa hamująco na wytwarzane toksyny) 
i ciprofloksacyną, zakażenia związane z ukąszeniem , zakażenia stopy cukrzycowej o umiarkowanym przebiegu [7]

•  Zakażenia szpitalne
-  W terapii empirycznej zbyt wąskie spektrum działania aby zalecać stosowanie

2. Terapia celowana
•  Ze względu na poważny problem epidemiologiczny częstego występowania endemicznego lub epidemicznego Acinetobacter 

baumannii o wąskich opcjach terapeutycznych stosowanie ampicyliny z sulbaktamem powinno być zarezerwowane do 
leczenia zakażeń o tej etiologii; ampicylina z sulbaktamem jest podobnie skuteczna jak imipenem w leczeniu zapaleń płuc 
związanych z respiratorem [59] oraz w leczeniu bakteriemii o etiologii Acinetobacter baumannii [60]

3. Dawkowanie
•  Najczęstsza dawka ampicyliny z sulbaktamem to: od 3 x 1,5 g iv do 4 x 3 g iv (2 g ampicyliny i 1 g sulbaktamu): w stanach 

zapalnych miednicy mniejszej 4 x 3 g iv
•  W ciężkich zakażeniach o etiologii Acinetobacter baumannii antybiotyk powinien być podawany tak, aby dawka sulbaktamu 

wynosiła 6 g na dobę, co oznacza, że ampicylina z sulbaktamem powinna być podawana w dawce 6 x 3 g iv (2 g ampicyliny 
i 1 g sulbaktamu) [26]; w ciężkich zapaleniach płuc powodowanych przez A. baumannii z MIC dla ampicyliny z sulbaktamem 
> 32 mg/ml antybiotyk ten podawano w dawce 24 g ampicyliny/12 g sulbaktamu, bez stwierdzenia istotnych objawów 
ubocznych [61]

•  Dawkowanie u dzieci < 40 kg: 200 mg/kg/dobę ( wg ampicyliny) w 4 dawkach podzielonych

Piperacylina z tazobaktamem

1. Terapia empiryczna
Piperacylina z tazobaktamem ma najszersze spektrum działania ze wszystkich penicylin z inhibitorem. Szersze spektrum i sku-
teczniejsze działanie w porównaniu z tykarcyliną z klawulanianem dotyczy niektórych Enterobacteriaceae produkujących 
beta-laktamazy i enterokoków (nie wytwarzają beta-laktamaz) [62]:
•  Ciężkie pozaszpitalne zapalenie otrzewnej [45]
•  Szpitalne zapalenie otrzewnej [45]
•  Szpitalne zapalenie płuc [46,47,48]
•  Gorączka neutropeniczna [62]
•  Powikłane zakażenia tkanek miękkich i skóry, w tym zakażenia stopy cukrzycowej [7]
•  Powikłane zakażenia dróg moczowych [55]

2. Terapia celowana
•  Zakażenia powodowane przez Pseudomonas aeruginosa powinny być z reguły leczone piperacyliną bez tazobaktamu [63]
•  Może być stosowana w leczeniu zakażeń powodowanych przez Enterobacteriaceae produkujące ESBL, gdy stwierdza się 

wrażliwość in vitro [64]; wykazano skuteczność piperacyliny z tazobaktamem w leczeniu zakażeń układu moczowego po-
wodowanych przez te drobnoustroje, jak również w 10 na 11 przypadków zakażeń w innych miejscach niż drogi moczowe, 
jeżeli MIC piperacyliny z tazobaktamem był < 16 mg/L [65]

3. Dawkowanie
•  W ciężkich zakażeniach: 4 x 4,5 g iv
•  W zakażeniach łagodniejszych: 3 x 4,5 g iv
•  U dzieci < 40 kg: 240-300 mg piperacyliny/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych 
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I.  CefAlOsPOryny I GenerACjI

Z reguły w receptariuszu szpitalnym potrzebny jest jeden przedstawiciel tej grupy antybiotyków. Najszerzej przebadana zo-
stała cefazolina, przede wszystkim w profilaktyce okołooperacyjnej [66].

Cefazolina

1. Profilaktyka 
•  W profilaktyce okołooperacyjnej jest stosowana w okresie 0-30 min przed nacięciem powłok skórnych; podawana jest 

w dawce 1 g iv, a u pacjentów o masie > 80 kg - w dawce 2 g iv; dawkę należy powtórzyć (1 g) podczas trwania zabiegu po 
ok. 4 godz. [67,68,69,70] ; dawkowanie profilaktyczne u dzieci: 25 mg/kg na dawkę [24]

•  Profilaktyka zakażeń Streptococcus agalactiae u pacjentów uczulonych na penicyliny w mechanizmie nadwrażliwości typu 
III [5]

2. Zastosowanie terapeutyczne
•  Nie ma konieczności wydzielania w receptariuszu cefazoliny jedynie do profilaktyki okołooperacyjnej i może być ona stoso-

wana w leczeniu zakażeń, jednakże jej zastosowanie terapeutyczne jest niewielkie i obejmuje:
- empirycznie pozaszpitalne zakażenia tkanek miękkich, gdy etiologię może stanowić  lub Streptococcus pyogenes [7]
- zakażenia powodowane przez gronkowce w przypadku braku tolerancji pacjenta na kloksacylinę (reakcja nadwrażli-

wości typu III - nienatychmiastowa), w tym bakteryjne zapalenie wsierdzia [12]
- zakażenia układu moczowego o etiologii Escherichia coli, Proteus mirabilis
- zakażenia w wyniku dializy otrzewnowej [71]

3. Dawkowanie
•  Zwykła dawka dla dorosłych: 0,5-1 g iv co 6-8 godz.
•  Zakażenia układu moczowego: 1 g iv co 12 godz.
•  Profilaktyka okołooperacyjna: 1 g iv co 8 godz.
•  Ciężkie zakażenia gronkowcowe, w tym zapalenie wsierdzia: 2 g iv co 8 godz.; maksymalnie 2 g iv co 6 godz.
•  Dawkowanie u dzieci: 25-100 mg/kg/dobę w 3-4 dawakch podzielonych, w ciężkich zakażeniach do 150 mg/kg/dobę

II.  CefAlOsPOryny II GenerACjI

W receptariuszu szpitalnym wystarczający jest jeden przedstawiciel tej grupy antybiotyków; najszerzej przebadany został 
cefuroksym.

Cefuroksym (iv)

Cefuroksym jest drugim pod względem częstości stosowania antybiotykiem w polskich szpitalach [29].
Bardzo szerokie wskazania rejestracyjne nie są zbieżne z wynikami badań klinicznych i rekomendacjami towarzystw nauko-
wych przedstawionymi niżej. Stosowanie cefuroksymu w szpitalu powinno być poddane szczegółowej weryfikacji.

1. Zarejestrowane wskazania dla cefuroksymu w formie dożylnej [72]:
•  Zakażenia dróg oddechowych
•  Zakażenia ucha, nosa, gardła
•  Zakażenia dróg moczowych
•  Zakażenia tkanek miękkich
•  Zakażenia kości i stawów
•  Zakażenia w położnictwie i ginekologii: stany zapalne miednicy mniejszej
•  Rzeżączka
•  Inne zakażenia: posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumo-

niae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp.

Cefalosporyny
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•  Profilaktyka okołooperacyjna 

2. Miejsce cefuroksymu w zarejestrowanych wskazaniach – analiza piśmiennictwa i rekomendacji towarzystw naukowych
•  Pozaszpitalne zakażenia układu oddechowego:

-	 u dzieci w wieku 3. tydzień życia - 3. miesiąc życia z pozaszpitalnym zapaleniem płuc o przebiegu łagodnym lub 
umiarkowanym [16]

-	 nie powinien stanowić antybiotyku pierwszego rzutu w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych oraz u dzieci 
w innych przedziałach wiekowych niż jak wyżej [16]

-	 zaostrzenie POChP: może stanowić jeden z antybiotyków pierwszego rzutu [16]
•  Zakażenia ucha, gardła, nosa:

-	 brak wskazań w leczeniu zapaleń gardła i nosa [16]
-	 w zapaleniu ucha i zatok u pacjentów uczulonych na penicyliny w mechanizmie nadwrażliwości typu III [16] 

•  Niepowikłane zakażenia układu moczowego: 
-	 zapalenie pęcherza: w leczeniu zapaleń pęcherza ma zbyt szerokie spektrum działania i mniej badań klinicznych 

potwierdzających jego skuteczność niż kotrimoksazol i nitrofurantoina [55, 73,74,75]
-	 odmiedniczkowe zapalenie nerek u poza tym zdrowych kobiet: obecne rekomendacje zalecają stosowanie w tym 

wskazaniu cefalosporyny III generacji lub fluorochinolonu [74,75,76] 
•  Powikłane zakażenia układu moczowego (zakażenia szpitalne związane z cewnikiem do pęcherza moczowego, obecnością 

zaburzeń anatomicznych, schorzeniami nerek, niedoborami odporności, schorzeniami neurologicznymi wpływającymi na 
funkcję układu moczowego):

-	 stosowanie cefuroksymu nie jest uwzględniane w rekomendacjach leczenia tych zakażeń [54, 55, 77]
•  Niepowikłane, pozaszpitalne, zakażenia tkanek miękkich:

-	 większość z nich powodowana jest przez S. aureus i S. pyogenes, dla których cefuroksym nie jest leczeniem 
optymalnym; w terapii empirycznej należy stosować cefalosporynę I generacji [7]

•  Inne zakażenia tkanek miękkich: 
-	 w rekomendacjach IDSA z 2005 roku wskazania do cefuroksymu obejmują jedynie zakażenia związane z ukąszeniami 

powodowanymi przez zwierzęta lub ludzi [7]
-	 stosowanie cefuroksymu w zakażeniach tkanek miękkich nie zostało również uwzględnione w innych rekomendacjach 

[49,78]
-	 brak badań klinicznych jednakże uwzględniona w wytycznych towarzystw naukowych w  umiarkowanym zakażeniu 

w stopie cukrzycowej [49]
•  Stany zapalne miednicy mniejszej: stosowanie cefuroksymu nie jest uwzględniane przez towarzystwa naukowe [50,51,52]
•  Wtórne zapalenie otrzewnej w skojarzeniu z metronidazolem w zakażeniach o przebiegu umiarkowanym, lecz nie 

w zakażeniach ciężkich [45]
•  Zakażenia kości i szpiku: brak wystarczających dowodów skuteczności, aby zalecać stosowanie [79,80,81,82]
•  Posocznica, bakteriemia: brak wystarczających dowodów skuteczności, aby zalecać stosowanie
•  Leczenie celowane:

-	 Staphylococcus aureus: brak uzasadnienia do stosowania, lekiem z wyboru dla szczepów metycylinowrażliwych jest 
kloksacylina lub cefalosporyna I generacji [6] 

-	 Streptococcus pneumoniae: brak uzasadnienia do stosowania, lekiem z wyboru jest amoksycylina lub ceftriakson [16]
-	 Haemophilus influenzae: stosowany w przypadku wytwarzania beta-laktamaz [16]
-	 Enterobacteriaceae: wybór antybiotyku zależny od antybiogramu, brak dowodów skuteczności w ciężkich 

zakażeniach
-	 Neisseria gonorrhoeae: słabsze działanie niż ceftriaksonu, nie jest zalecany przez towarzystwa naukowe [52,83]

•  Nie powinien być stosowany empirycznie w terapii zakażeń szpitalnych ze względu na zbyt wąskie spektrum działania na 
bakterie Gram-ujemne i brak wystarczających badań klinicznych. 

3. Dawkowanie
•  Łagodne zakażenia: 0,75 g iv co 8 godz.
•  Ciężkie zakażenia: 1,5 g iv co 6-8 godz.
•  Dzieci: 100-150 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych
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Cefuroksym aksetyl (forma doustna)
Może być stosowany jako terapia sekwencyjna po formie dożylnej w dawce 2 x 500 mg/dobę, p.o. (rzadziej 2 x 250 mg). 

III. Cefalosporyny III generacji

Ceftriakson, cefotaksym

Oba antybiotyki mają zbliżone wskazania terapeutyczne; ze względu na lepszą dokumentację kliniczną u noworodków 
z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych zaleca się stosowanie cefotaksymu, a nie ceftriaksonu [13].

1. Terapia empiryczna
•  Zakażenia pozaszpitalne:

-	 pozaszpitalne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w skojarzeniu z wankomycyną i, w zależności od wieku, 
z ampicyliną [13]

-	 ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc w skojarzeniu z makrolidem [16]
-	 pozaszpitalne zapalenie otrzewnej w skojarzeniu z metronidazolem [45]
-	 pierwotne zapalenie otrzewnej [84]
-	 pozaszpitalne odmiedniczkowe zapalenie nerek [54,55]
-	 stany zapalne miednicy mniejszej w skojarzeniu z metronidazolem i doksycykliną [52]
-	 pozaszpitalna gorączka nieznanego pochodzenia u dzieci w wieku 3. miesiąc życia – 3. rok życia, gdy konieczne jest 

zastosowanie antybiotyku [11]
•  Zakażenia szpitalne:

-	 stosowane w terapii empirycznej, gdy zakażenie Pseudomonas aeruginosa  jest mało prawdopodobne; nie powinny 
być stosowane w terapii empirycznej zakażeń późnych na oddziale intensywnej terapii (konieczne działanie na 
Pseudomonas aeruginosa) oraz gdy zakażenie wywodzi się z linii naczyniowej centralnej lub obwodowej (najczęściej 
zakażenia gronkowcowe)

-	 można rozważyć w szpitalnym zakażeniu układu moczowego oraz szpitalnym zapaleniu płuc u pacjentów bez 
czynników ryzyka zakażenia wieloopornym drobnoustrojem [46]

2. Terapia celowana
•  Zakażenia układu oddechowego Streptococcus pneumoniae, gdy występuje wysokie MIC dla penicyliny (>2 µg/ml) i MIC dla 

ceftriaksonu (cefotaksymu) ≤ 2 µg/ml ; mogą być stosowane w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych, jeżeli MIC wynosi 
≤ 0,25 µg/ml, przy wyższych MIC (ale do ≤ 1 µg/ml) w skojarzeniu z wankomycyną [11]

•  Alternatywnie do penicyliny, w zależności od MIC dla penicyliny, w zakażeniach o etiologii Streptococcus viridans, w tym 
bakteryjnym zapaleniu wsierdzia [12]

•  W stosunku do pałeczek Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae) zależnie od antybiogramu; lek z wyboru w durze 
brzusznym [85], zakażeniu tkanek miękkich i skóry oraz zakażeniu kości i szpiku ( w tym wskazaniu podobnie skuteczna jest 
ciprofloksacyna)

•  Borelioza : stosowany we wczesnym etapie choroby przebiegającym z ostrymi objawami neurologicznymi lub ostrymi 
objawami sercowymi oraz w zakażeniu późnym z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego [86]

•  Ceftriakson jako profilaktyka zakażeń meningokokowych: 1 x 125 mg u dzieci < 15. roku życia i.m., 1 x 250 mg u osób ≥ 15. 
roku życia i.m. [87]

3. Dawkowanie
•  Ceftriakson (iv):

-	 większość zakażeń: 1-2 g/dobę iv
-	 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 2 x 2 g/dobę iv
-	 dzieci: 50-75 mg/kg/dobę iv co 12-24 godz.; w ciężkich zakażeniach (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych): 

100 mg/kg/dobę iv
•  Cefotaksym (iv):

-	 umiarkowane zakażenia: 1-2 g iv co 8 godz.
-	 ciężkie zakażenia, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 2 g iv co 4-6 godz.
-	 dzieci: 50-180 mg/kg/dobę iv w 3-4 dawkach podzielonych; zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: do 300 mg/

kg/dobę iv w 4 dawkach podzielonych
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Ceftazydym 

Antybiotyk, którego stosowanie powinno być zarezerwowane wyłącznie do sytuacji, gdy jest podejrzewane lub potwierdzone 
zakażenie Pseudomonas aeruginosa.

1. Terapia empiryczna
•  Gorączka neutropeniczna, z wyjątkiem sytuacji gdy prawdopodobne jest zakażenie Streptococcus viridans np. ciężka postać 

mucositis [62]
•  Zapalenie płuc u pacjentów leczonych respiratorem: w zależności od sytuacji epidemiologicznej w oddziale [46,47,48]
•  Zaawansowane stadium zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (wcześniejsze zakażenia/kolonizacja Pseudomo-

nas aeruginosa) [16]
•  Zaostrzenia płucne mukowiscydozy [88]

2. Terapia celowana
•  Stosowany w leczeniu zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa w tym bakteriemia, zapalenie opon mózgowo-rdzenio-

wych, zakażenie kości, zakażenia układu moczowego; wybór antybiotyku zależy od MIC

3. Dawkowanie
•  Umiarkowane zakażenia: 1 g iv co 8-12 godz. 
•  Ciężkie zakażenia, w tym gorączka neutropeniczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 2 g iv co 8 godz.
 •  Zakażenie układu moczowego: 500 mg iv co 8-12 godz.
•  Dawkowanie u dzieci powyżej 12. miesiąca życia: 90-150mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych a w ciężkich zakażeniach 

o etiologii Pseudomonas aeruginosa 200-300 mg/kg/dobę; 

Cefoperazon

Antybiotyk warto umieścić w receptariuszu szpitalnym jedynie dla zakażeń dróg żółciowych; wobec Enterobacteriaceae dzia-
ła gorzej niż ceftriakson/cefotaksym, a wobec Pseudomonas aeruginosa gorzej niż ceftazydym [26].

Cefoperazon/sulbaktam

Ze względu na znikomą liczbę badań klinicznych nie jest zalecane jego umieszczanie w receptariuszu szpitalnym; w leczeniu 
zakażeń o etiologii Acinetobacter baumannii preferowane jest podawanie sulbaktamu w skojarzeniu z ampicyliną. 

IV. CefAlOsPOryny IV GenerACjI

Cefepim

W stosunku do cefalosporyn III generacji charakteryzuje się lepszym działaniem wobec Enterobacter, Citrobacter, Morganella 
morganii i Serratia spp.; jest mniej podatny na działanie beta-laktamaz AmpC [26].
Niedawno opublikowano dwie metaanalizy wskazujące na zwiększoną śmiertelność przy stosowaniu cefepimu w porównaniu 
z innymi antybiotykami w leczeniu ciężkich zakażeń [89] oraz gorączki neutropenicznej [90] . Jednakże szersza metaanaliza 
przeprowadzona przez Food and Drug Administration nie potwierdziła tych spostrzeżeń [91]. 

1. Wskazania do stosowania empirycznego
•  Gorączka neutropeniczna [62]
•  Zapalenie płuc u pacjentów leczonych respiratorem: w zależności od sytuacji epidemiologicznej w oddziale [46,47,48]
•  Zapalenie otrzewnej : zakażenia o ciężkim przebiegu [45]
•  Leczenie szpitalnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych związanych z zabiegiem w skojarzeniu z wankomycyną [13]

2. W terapii celowanej
•  W terapii celowanej główne zastosowanie to leczenie zakażeń powodowanych przez Enterobacteriaceae produkujące 

AmpC oraz, w zależności od wartości MIC, stanowi opcję w leczeniu zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa; oprócz 
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wymienionych wskazań do terapii empirycznej jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego oraz skóry i tkanek 
miękkich [26]

3. Dawkowanie
•  Łagodne zakażenia układu moczowego: 0,5-1 g iv co 12 godz.
•  Ciężkie zakażenia, w tym gorączka neutropeniczna: 2 g iv co 8 godz.
•  Dawkowanie u dzieci: 100 mg/kg/dobę iv w 2 dawkach podzielonych; gorączka neutropeniczna: 150 mg/kg/dobę iv 

w 3 dawkach podzielonych
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Ze względu na pozycję karbapenemów jako antybiotyków ostatniej szansy w leczeniu zakażeń szpitalnych oraz coraz 
poważniejsze informacje o lawinowym rozprzestrzenianiu się w Polsce Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy 
istotne jest oszczędne stosowanie tej grupy leków i ograniczenie sytuacji, w których są nadużywane.

1. Charakterystyka porównawcza karbapenemów
•  Imipenem, meropenem, doripenem są antybiotykami o zbliżonym spektrum działania i podobnej skuteczności; doripenem 

ma aktualnie węższą rejestrację niż imipenem i meropenem, która obejmuje: szpitalne (w tym respiratorowe) zapalenia 
płuc, powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne, powikłane zakażenia dróg moczowych [92]

•  Rejestracja wskazań do stosowania ertapenemu w Europie obejmuje: zakażenia w obrębie jamy brzusznej, pozaszpitalne 
zapalenie płuc, ostre zakażenia ginekologiczne, zakażenia skóry i tkanek miękkich w stopie cukrzycowej [93]; rejestracja 
FDA obejmuje dodatkowo powikłane zakażenia układu moczowego [94]; w rejestracji FDA doprecyzowane są wskazania 
ginekologiczne, które nie obejmują stanów zapalnych miednicy mniejszej i dotyczą: powikłań chirurgicznych, septycznego 
poronienia oraz poporodowego endomyometritis

•  Porównawcze spektrum działania:
-	 doripenem i meropenem są nieco bardziej aktywne in vitro niż imipenem wobec Enterobacteriaceae jednakże brak 

jest badań porównawczych wskazujących na kliniczne znaczenie tych różnic [26,95]
-	 doripenem, imipenem i meropenem mają zbliżoną aktywność in vitro wobec Acinetobacter baumanii [96]
-	 doripenem posiada 2-4 krotnie mniejsze MIC niż imipenem i meropenem wobec dzikich szczepów Pseudomonas 

aeruginosa [97,98]; znaczenie kliniczne tych różnić nie zostało wyjaśnione, w jednym badaniu randomizowanym 
porównującym doripenem z imipenemem w leczeniu zapaleń płuc związanych z respiratorem, skuteczność kliniczna 
był podobna natomiast w grupie chorych zakażonych Pseudomonas aeruginosa stwierdzono wyższy odsetek 
wyleczeń u pacjentów leczonych doripenemem, jednakże różnice nie były statystycznie znamienne [99]; nie 
wykazano różnic w skuteczności obu karbapenemów w leczeniu zapaleń płuc o etiologii Pseudomonas aeruginosa 
w eksperymentalnym badaniu wykonanym na królikach, również przy zastosowaniu wysokich dawek doripenemu 
[100]

-	 ertapenem w przeciwieństwie do pozostałych karbapenemów nie jest aktywny wobec Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis 

-	 karbapenemy nie działają na szczepy MRSA, Enterococcus faecium, Stenotrophomonas maltophilia

2. Stosowanie karbapenemów w leczeniu zakażeń pozaszpitalnych
•  Stosowanie ertapenemu w pozaszpitalnym zapaleniu płuc: w ciężkich pozaszpitalnych zapaleniach płuc leczeniem z wyboru 

powinna być cefalosporyna III generacji (ceftriakson, cefotaksym) z makrolidem [16]
•  W pozaszpitalnym zapaleniu otrzewnej wg wytycznych IDSA [45] :

- ertapenem może być stosowany w zakażeniach umiarkowanie ciężkich a dobrą alternatywę dla ertapenemu 
stanowią: ampicylina z sulbaktamem, tykarcylina z klawulanianem oraz metronidazol w skojarzeniu z cefazoliną, 
cefuroksymem lub ciprofloksacyną 

- w ciężkiej postaci pozaszpitalnego zapalenia otrzewnej alternatywę dla imipenemu, meropenemu, doripenemu 
mogą stanowić: piperacylina z tazobaktamem oraz w duoterapii skojarzenie cefalosporyny III/IV generacji 
z metronidazolem

- w pozaszpitalnym zapaleniu otrzewnej: nie wykazano przewagi ertapenemu nad piperacyliną z tazobaktamem 
w ciężkim, powikłanym zapaleniu otrzewnej [101] 

- jeżeli ertapenem jest stosowany w pozaszpitalnym zapaleniu otrzewnej, to w niepowikłanym, umiarkowanie ciężkim 
i dobrze leczącym się zakażeniu czas podawania antybiotyku może być skrócony z 5 do 3 dni [102]

•  W pneumokokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych może być stosowany jedynie meropenem i nie jako antybiotyk 
pierwszego rzutu [13]

•  Stosowanie antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki: wg dwóch rekomendacji opracowanych zgodnie z EBM 
zalecenia stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki brzmią następująco:
- nie ma wskazań do podawania antybiotyku w ostrym zapaleniu trzustki przebiegającym bez martwicy; z powodu 

braku wystarczających dowodów i rozbieżnych opinii ekspertów nie zaleca się rutynowego podawania antybiotyków 
i leków przeciwgrzybiczych u pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki; w najbliższym czasie należy 
zidentyfikować grupę chorych, u których podawanie antybiotyku może przynosić korzyści [103]

Karbapenemy
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- w ostrym zapaleniu trzustki profilaktyka antybiotykowa powinna być ograniczona do pacjentów, u których w obrazie 
tomografii komputerowej obszar martwicy przekracza 30% miąższu trzustki; powstanie zakażenia w obrębie 
martwicy należy podejrzewać u pacjentów ze sterylną postacią martwicy, jeżeli objawy lub odchylenia wskazujące na 
zakażenie powstają lub utrzymują się po 7-10 dniach trwania choroby, w tej sytuacji zalecane jest wykonanie punkcji 
cienkoigłowej, a wybór antybiotyku powinien być weryfikowany wynikiem badania mikrobiologicznego [104]

- trzy niedawno opublikowane badania randomizowane i podwójnie zaślepione wskazują na brak przewagi antybiotyku 
nad placebo w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki [105,106,107]

•  Zakażenia w przypadkach stopy cukrzycowej: powinny być leczone agresywną antybiotykoterapią; w terapii empirycz-
nej należy wesprzeć się wcześniejszymi wynikami badań mikrobiologicznych; w łagodniejszych zakażeniach antybio-
tyk początkowo powinien być ukierunkowany na etiologię gronkowcową; w cięższych zakażeniach istnieje konieczność 
poszerzenia spektrum działania; alternatywą dla karbapenemów w leczeniu empirycznym ciężkich zakażeń może być:  
1) ciprofloksacyna z klindamycyną, 2) wankomycyna z ceftazydymem i metronidazolem, 3) piperacylina z tazobaktamem 
[49] 

3. Stosowanie karbapenemów w leczeniu zakażeń szpitalnych
Terapia celowana
•  Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające ESBL: ponieważ wytwarzaniu ESBL często towarzyszą mechanizmy oporności 

na inne antybiotyki, w tym aminoglikozydy , flurochinolony i kotrimoksazol, to karbapenemy mogą być jedyną skuteczną 
opcją terapeutyczną [108,109,110]; w przypadku wrażliwości na inne antybiotyki , karbapenemy powinny stanowić lek 
pierwszego rzutu w leczeniu ciężkich zakażeń o tej etiologii [111,112]; inne grupy, fluorochinolony, aminoglikozydy, koli-
styna i tigecyklina mogą być stosowane  jedynie jako leczenie drugiego rzutu ; w przypadku stosowania ciprofloksacyny, 
mimo wyjściowej wrażliwości, wykazano częstsze niepowodzenia terapeutyczne niż w przypadku karbapenemów w lecze-
niu zakażeń krwi o etiologii Enterobacteriaceae produkujących ESBL [113]; amoksycylina z klawulanianem lub piperacylina 
z tazobaktamem mogą stanowić alternatywną terapię w przypadku zapalenia pęcherza moczowego gdy stwierdzana jest 
lekowrażliwość [65, 114]; w grupie pacjentów z zapaleniem pęcherza moczowego leczonych doustną formą amoksycyliny 
z klawulanianem skuteczność wyniosła 93% gdy MIC ≤ 8mg/ml i 56% gdy szczepy były średnio wrażliwe z MIC ≥ 16mg/ml 
[114]; w tym samym badaniu w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń pęcherza moczowego o etiologii Enterobacteriacae pro-
dukujących ESBL uzyskano wysoką skuteczność 93% w leczeniu fosfomycyną; aktywność tigecykliny in vitro wobec pałeczek 
Enterobacteriacae jest bardzo wysoka [115], jednakże potwierdzenia wymaga skuteczność kliniczna. Antybiotyk ten nie jest 
zarejestrowany do leczenia zakażeń często powodowanych przez Enterobacteriacae tj. w  zakażeniach układu moczowego 
i zakażeniach łozyska krwi; w przypadku stosowania innych antybiotyków niż karbapenemy w leczeniu zakażeń wywoływa-
nych przez Enterobacteriacae produkujące ESBL należy potwierdzić ich wrażliwość i monitorować odpowiedź kliniczną na 
leczenie z  szybkim przejściem na karbapenemy jeśli reakcja nie będzie wystarczająca [112]; wstępne badania wskazują, że 
stosowanie ertapenemu zamiast pozostałych karbapenemów może ograniczać częstość występowania w oddziale szcze-
pów Pseudomonas aeruginosa opornych na karbapenemy [116,117]; jeżeli te wstępne badania zostaną potwierdzone, 
ertapenem mógłby być stosowany jako karbapenem pierwszego rzutu w leczeniu zakażeń powodowanych przez pałeczki 
Enterobacteriaceae ESBL-dodatnie w zarejestrowanych wskazaniach, w szczególności gdy u pacjenta stwierdzane są w trak-
cie hospitalizacji czynniki ryzyka zakażenia Pseudomonas aeruginosa 

•  Pseudomonas aeruginosa: lekami z wyboru w leczeniu zakażeń o tej etiologii powinny być piperacylina ceftazydym lub ce-
fepim [112]; w szerokiej metaanalizie dotyczącej skuteczności leczenia szpitalnych zapaleń płuc wykazano, że gdy etiologię 
stanowił Pseudomonas aeruginosa, karbapenemy (imipenem, meropenem) charakteryzowały się mniejszą skutecznością 
kliniczną, słabszą eradykacją drobnoustroju z miejsca zakażenia oraz zdecydowanie większym potencjałem generowania 
oporności niż inne antybiotyki antypseudomonasowe [118]; w innej metaanalizie wykazano, że w leczeniu zapaleń płuc 
o etiologii Pseudomonas aeruginosa przy stosowaniu imipenemu, kliniczny sukces oraz eradykacja drobnoustroju nastę-
powały rzadziej niż w  przypadku stosowania innych antybiotyków działających na ten drobnoustrój [119]; w badaniach in 
vitro, narastanie oporności Pseudomonas aeruginosa następuje rzadziej dla doripenemu, jednakże znaczenie kliniczne tych 
spostrzeżeń nie zostało wyjaśnione [120,121,122]

•  Acinetobacter baumannii: nie został do tej pory określony optymalny wybór antybiotykoterapii zakażeń powodowanych 
przez ten drobnoustrój z powodu braku badań porównujących skuteczność kliniczną antybiotyków, na które Acinetobacter 
baumanii jest wrażliwy [123]; karbapenemy najczęściej stanowią antybiotyk z  wyboru w leczeniu zakażeń powodowanych 
przez szczepy wielooporne; mimo, że średnia wrażliwość na karbapenemy w Europie przekracza 80% [124] to istotna jest 
znaczna rozpiętość wrażliwości między oddziałami intensywnej terapii co zapewne wynika z lokalnego epidemicznego 
rozprzestrzeniania tego drobnoustroju [125,126,127,128] 
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Terapia empiryczna

Wybór karbapenemu w leczeniu zakażeń szpitalnych jest zależny od następujących czynników:
•  Rodzaju zakażenia i jego stopnia ciężkości: antybiotyk o szerokim spektrum działania wobec bakterii Gram-ujemnych, w tym 

karbapenem, powinien być zastosowany u pacjentów z ciężkim szpitalnym zapaleniem płuc lub w zakażeniu przebiegają-
cym z obrazem klinicznym sepsy; karbapenem powinien być rzadziej stosowany w terapii empirycznej, gdy źródłem zakaże-
nia jest linia naczyniowa obwodowa lub centralna z wyjątkiem obrazu klinicznego sepsy lub obecności neutropenii [215]

•  Sytuacji epidemiologicznej oddziału: oddziały o dużej zapadalności na zakażenia szpitalne, takie jak oddziały intensywnej 
terapii, hematologiczne, oparzeniowe, powinny prowadzić analizę retrospektywną zakażeń i określać profil lekooporności 
drobnoustrojów, od którego zależeć będzie dobór antybiotyków pierwszego rzutu do terapii empirycznej ciężkich zakażeń 
szpitalnych

•  Występowania czynników ryzyka zakażenia wielolekoopornym drobnoustrojem: zalicza się do nich głównie: pobyt w oddziale 
intensywnej terapii, długotrwałą hospitalizację, wcześniejszą antybiotykoterapię, wcześniejszą kolonizację 

•  Stosowanie karbapenemów w terapii deeskalacyjnej: w terapii empirycznej pacjenta z podejrzeniem ciężkiego zakażenia, 
terapia deeskalacyjna oznacza wybór, antybiotyku o szerokim spektrum działania a nastepnie zmianę na antybiotyk o węż-
szym spektrum lub całkowite odstawienie gdy uzasadnia to obraz kliniczny oraz wyniki badań mikrobiologicznych [129]. 
Stosowanie karbapenemów w terapii empirycznej ciężkich zakażeń, do których dochodzi w oddziałach intensywnej terapii, 
prowadzi do mniejszej śmiertelności niż w przpadku zastosowania innych antybiotyków beta-laktamowych [130], z wydzie-
leniem grupy pacjentów, u których etiologię zakażenia stanowi Pseudomonas aeruginosa [118,119]. Stosowanie karbape-
nemów w terapii deeskalacyjnej jest uzasadnione gdy dominującym problemem oddziału są zakażenia o etiologii Entero-
bacteriaceae produkującyh ESBL lub Acinetobacter baumanii, jednakże na oddziale, w którym zakażenia są powodowane 
głównie przez Pseudomonas aeruginosa lub Enterobacteriaceae wytwarzające karabepnemazy wybór tych antybiotyków 
jako leków pierwszego rzutu w terapii empirycznej może być nieuzasadniony lub od początku istnieje konieczność dodania 
aminoglikozydu lub kolistyny; stosowanie terapii deeskalacyjnej jest bardziej uzasadnione niż terapii eskalacyjnej, w której, 
w przypadku braku odpowiedzi rozszerzane jest spektrum działania podawanych leków [131,132]; w praktyce klinicznej 
często nie dochodzi do zawężenia spektrum działania po otrzymaniu wyników badań mikrobiologicznych, które uzasadniają 
taka zmianę [133], co może prowadzić do nadużywania antybiotyków ostaniej szansy [134]

Dawkowanie karbapanemów

Imipenem
•  Zarejestrowane dawkowania [135]: 

- zakażenia lekkie 4 x 250 mg/dobę, umiarkowane 3 x 500 mg/dobę, ciężkie: 4 x 500 mg/dobę;
- ciężkie i zagrażające życiu powodowane przez mniej wrażliwe drobnoustroje (przede wszystkim niektóre szczepy 

Pseudomonas aeruginosa ) 1 g co 6-8 godz., 
- u dzieci powyżej 3 miesiąca życia i z wagą poniżej 40 kg: 60 mg/kg/dobę w 4 dawkach podzielonych

•  Modyfikacje dawkowania, przegląd piśmiennictwa
- przy dawkowaniu imipenemu 3 x 1 g i 4 x 500 mg czas powyżej MIC (T>MIC) jest porównywalny [136]
- w jednym badaniu wykazano, że u dzieci krytycznie chorych z bardzo ciężkim zakażeniem dawka dobowa 60 mg/kg 

może być zbyt niska i imipenem powinien być dawkowany 100 mg/kg/dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych [137]
- u pacjentów z gorączką neutropeniczną, w analizie farmakodynamiki, dawkowanie imipenemu 3g/dobę zamiast 2g/

dobę prowadzi do uzyskania właściwego czasu powyżej MIC u zdecydowanie większej liczby chorych, wskazując na 
dawkowanie 500 mg podawane co 4 godz. lub 750 mg we wlewie trwającym 2 godz. podawane co 6 godz. [138]; na 
niewielkiej grupie 25 chorych  z gorączką neutropeniczną stwierdzono, że przy dawkowaniu imipenemu 4 x 500 mg 
zbyt niskie stężenie mogły być przyczyną braku reakcji u co najmniej 3 chorych [139] ; brak jest danych dotyczących 
bezpieczeństwa takiego dawkowania a skuteczność kliniczna powinna zostać jeszcze potwierdzona

Meropenem
•  Zarejestrowane dawkowania [140]: 

- zapalenia płuc, zakażenia układu moczowego, zakażenia narządu rodnego (m.in. stany zapalne endometrium) oraz 
stany zapalne skóry i tkanek miękkich: 500 mg dożylnie co 8 godzin 

- wewnątrzszpitalne zapalenia płuc, zapalenie otrzewnej, zakażenia u chorych z neutropenią, posocznica: 1 g dożylnie 
co 8 godzin 

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 2 g dożylnie co 8 godzin 
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- dzieci 3 miesiąc życia-12 rok życia: 10-20 mg/kg co 8 godz.
•  Modyfikacje dawkowania - wlew przedłużony, przegląd piśmiennictwa: celem przedłużania wlewu antybiotyku jest 

uzyskanie wystarczającego czasu > MIC do osiągnięcia efektu bakteriobójczego , w  przypadku karbapenemów wynosi on  
> 40% [141,142]; analizy oparte na modelach farmakodynamicznych wskazują na następujące:
- w przypadku drobnoustrojów z wysokim MIC (na granicy punktu odcięcia tj. 4 µg/ml, wg CLSI) dla meropenemu 

przedłużenie wlewu 1g z 30 min na 3 godz. powoduje, że  T > MIC przez co najmniej 40% czasu,  jest osiągany w 90% 
przypadków a przy krótkim wlewie zaledwie w 64% [143] ; 

- przy zastosowaniu modeli farmakodynamicznych wykazano, że dawkowanie meropenemu 500 mg co 8 godz. poda-
wanego przez 1 lub 3 godz. daje wystarczający czas > MIC dla większości drobnoustrojów z wyjątkiem Pseudomonas 
aeruginosa i Acinetobacter baumanii [144] 

- dwie analizy wykazały, że dawkowanie meropenemu 500 mg co 6 godz. podawane przez okres 30 minut daje po-
dobny okres > MIC jak dawkowanie 1 g co 8 godz. , łącznie z Pseudomonas aeruginosa i również u pacjentów z neu-
tropenią[145,146];

- metaanaliza badań dotyczących farmakokinetycznych i faramokodynamicznych aspektów dawkowania meropene-
mu przeprowadzona w 2010 roku wykazała [147]:
1) zostało przeprowadzone 16 badań, z tego 13 dotyczyło analiz farmakodynamicznych przy zastosowaniu symu-

lacji Monte Carlo, 5 dotyczyło badań klinicznych oraz 3 badań farmakoekonomicznych
2) przedłużone wlewy zwiększają prawodpodobieństwo uzyskania wystarczającego czasu > MIC , jakkolwiek nie 

wykazano poprawy rokowań w leczeniu zakażeń
3) mniejsze dawki (500 mg) i częściej podawane (co 6 godz.) najpewniej prowadzą do uzyskania pożądanych war-

tości czasu > MIC i podobnej skuteczności klincznej przy równoczesnym uzyskaniu oszczędności
4) brak jest badań, które oceniały efekty uboczne przy stosowaniu alternatywnych sposobów dawkowania

- Przy podawaniu meropenemu należy zwrócić uwage na czas utrzymywania stabilności roztworu: do 4 godz. w  soli 
fizjologicznej i  do 1 godz. w 5% glukozie wg wskazań zarejestrowanych przez FDA [148]; należy zwrócić uwagę na 
różną charakterystykę leku, w zależności od jego producenta, w zakresie stabilności roztworu

- Wg niektórych źródeł dawkowanie meropenemu u dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych powinno 
wynosić 120 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych (max 6g) [23] 

Doripenem
•  Zalecenia producenta [149]: 

- wewnątrzszpitalne zapalenie płuc , w tym u pacjentów leczonych mechaniczną wentylacją: 500 mg co 8 godz.; czas 
trwania infuzji 1 godz. lub 4 godz.; biorąc pod uwagę dane farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, podawanie 
infuzji przez cztery godziny może być bardziej odpowiednie w zakażeniach wywołanych przez mniej wrażliwe pato-
geny ; ten schemat dawkowania należy również brać pod uwagę w przypadkach szczególnie ciężkich zakażeń

- powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne: 500 mg co 8 godz.; czas podawania infuzji 1 godz.
- powikłane zakażenia układu moczowego: 500 mg co 8 godz.; czas podawania infuzji 1 godz.

•  Modyfikacje dawkowania, przegląd piśmiennictwa:
- czas podawania infuzji 500 mg przez 1 godz. jest wystarczający gdy MIC doripenemu dla zidentyfikowanego drobno-

ustroju wynosi ≤ 1 µg/ml, natomiast przy przedłużeniu wlewu do 4 godz. doripenem może być skuteczny gdy MIC 
wynosi 4 µg/ml [150]

- w przypadku drobnoustroju o MIC 8 mg/ml wykazano, że dawkowanie 1 g co 8 godz. we wlewach trwających 4 godz. 
może być jeszcze skuteczne[151]

ertapenem
-  Osoby dorosłe i młodzież (w wieku 13 do 17 lat): 1 gram  podawany raz na dobę, dożylnie
-  Niemowlęta i dzieci (w wieku 3 miesięcy do 12 lat): 15 mg/kg mc. podawane dwa razy na dobę (nie przekraczać 1 g 

na dobę), dożylnie ; ertapenem nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy ze względu na 
brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności
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Aztreonam
•  Jest aktywny jedynie wobec bakterii Gram-ujemnych
•  Jest bardzo dobrze tolerowany i jest jedynym antybiotykiem beta-laktamowym, który nie wykazuje krzyżowych reakcji 

alergicznych z penicylinami i cefalosporynami i może być stosowany nawet w przypadku reakcji anafilaktycznych na te 
antybiotyki [6,26] 

•  U pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe może być stosowany w następujących sytuacjach: zakażenia dróg 
moczowych, zapalenia płuc, zakażenia tkanek miękkich i skóry, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia krwi

•  Może być stosowany jako alternatywa do aminoglikozydów u pacjentów z niewydolnością nerek

Dawkowanie:
-	 umiarkowane zakażenia: 1-2 g co 8-12 godz.
-	 ciężkie zakażenia: 2 g co 6-8 godz.
-	 u dzieci: 30 mg/kg co 6-8 godz., a w ciężkich zakażeniach: 50 mg/kg co 6-8 godz.

Monobaktamy
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1. Stosowanie w monoterapii
Stosowanie aminoglikozydów było niedawno przedmiotem obszernej metaanalizy badań dotyczących skuteczności i toksycz-
ności tej grupy antybiotyków w monoterapii. Sformułowano następujące wnioski [152]: 
•  W zakażeniu układu moczowego aminoglikozydy są równie skuteczne jak antybiotyki beta-laktamowe i fluorochinolony; 

objawy uboczne po stosowaniu antybiotyków beta-laktamowych występowały częściej i miały charakter zmian skórnych, 
zaburzeń żołądkowo-jelitowych i wątrobowych; objawy nefrotoksyczności występowały częściej u leczonych aminogliko-
zydem (1 na 18 leczonych), jednakże nie została określona ciężkość nefrotoksyczności i jej odwracalność; we wnioskach 
metaanaliza wskazuje na zasadność stosowania aminoglikozydu w monoterapii zakażeń układu moczowego u pacjentów 
bez niewydolności nerek, bez niedoborów odporności i nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży

•  W leczeniu innych zakażeń, w tym zapalenia płuc, zakażeń w obrębie jamy brzusznej, tkanek miękkich i skóry, aminogliko-
zydy są mniej skuteczne niż antybiotyki beta-laktamowe, a ich stosowanie w monoterapii w bakteriemii skutkuje znacząco 
wyższą śmiertelnością niż przy leczeniu antybiotykami beta-laktamowymi

•  Brak badań porównujących skuteczność stosowania aminoglikozydów w leczeniu zakażeń powodowanych przez wieloopor-
ne drobnoustroje Gram-ujemne w stosunku do kolistyny, tetracyklin w tym tygecykliny

2. Terapia skojarzona
Ocena efektu kojarzenia antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydem była przedmiotem 4 metaanaliz:
•  Metaanaliza Cochrane dotycząca pacjentów z sepsą, przeprowadzona na podstawie 64 badań obejmujących 7586 pacjentów: 

nie wykazała różnicy w skuteczności leczenia zakażenia, śmiertelności, ryzyku narastania oporności w leczeniu beta-laktamem 
w monoterapii oraz w skojarzeniu z aminoglikozydem; stwierdzono częstsze występowanie nefrotoksyczności w duoterapii [153]

•  W metaanalizie przeprowadzonej na podstawie 17 badań dotyczących stosowania duo- lub monoterapii u pacjentów z bak-
teriemią powodowaną przez bakterie Gram-ujemne nie wykazano większej skuteczności kojarzenia antybiotyków beta-
laktamowych z aminoglikozydem w stosunku do monoterapii z zastosowaniem beta-laktamu; w przypadku bakteriemii 
o etiologii Pseudomonas aeruginosa stwierdzono wyraźne zmniejszenie śmiertelności przy terapii skojarzonej [154] 

•  W dwóch metaanalizach dotyczących pacjentów z gorączką neutropeniczną nie wykazano przewagi terapii skojarzonej 
nad monoterapią przy zastosowaniu beta-laktamu; w jednej metaanalizie wykazano przewagę monoterapii ze względu na 
mniejszą liczbę objawów ubocznych i nadkażeń grzybiczych [155,156]

•  Nie wykazano w  badaniach randomizowanych przewagi w terapii bakteryjnych zakażeń wsierdzia powodowanych przez  
oraz Streptococcus viridans; brak jest badań porównawczych dotyczących leczenia zapaleń wsierdzia powodowanych przez 
enterokoki, niemniej jednak towarzystwa naukowe zalecają dodawanie aminoglikozydu [157]

3. Uwzględniając powyższe, wskazania do stosowania aminoglikozydów w leczeniu szpitalnym można ująć następująco:
•  W monoterapii jako leczenie empiryczne mogą być stosowane jedynie w zakażeniach układu moczowego, w tym w od-

miedniczkowym zapaleniu nerek u pacjenta bez czynników ryzyka nefrotoksyczności lub gdy antybiogram uniemożliwia 
stosowanie mniej toksycznych preparatów

•  W terapii skojarzonej z antybiotykiem beta-laktamowym mogą być stosowane jako terapia empiryczna, jeżeli podejrzewa-
ne jest zakażenie szczepem wieloopornym lub gdy do zakażenia doszło w ośrodku o dużej oporności na antybiotyki beta-
laktamowe

•  Stosowanie aminoglikozydów w skojarzeniu jest zalecane w ciężkich zakażeniach o etiologii Pseudomonas aeruginosa
•  Mimo małej ilości badań stosowanie aminoglikozydów w skojarzeniu jest zalecane w przypadku zapalenia wsierdzia o etio-

logii enterokokowej i gronkowcowej
•  W świetle poważnych objawów ubocznych związanych ze stosowaniem antybiotyków beta-laktamowych, takich jak cefalo-

sporyny, karbapenemy, penicyliny z inhibitorami, stosowanie aminoglikozydów jest uzasadnione u noworodków, zarówno 
w leczeniu zakażeń wczesnych, jak i zakażeń późnych [158,159,160,161]

•  Aminoglikozydy należy odstawić po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego pacjenta lub uzyskaniu wyniku badania mi-
krobiologicznego, który daje możliwość zastosowania mniej toksycznych antybiotyków; dłuższe stosowanie jest zalecane 
jedynie w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia 

4. Wybór aminoglikozydu
•  W receptariuszu szpitalnym można rozważyć ujęcie następujących aminoglikozydów: gentamycyny, amikacyny, tobramy-

cyny (tobramycyna nie jest zarejestrowana w Polsce, jednakże warto ją pozyskiwać w ośrodkach o częstym występowaniu 

Aminoglikozydy
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zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa), netilmycyny
•  Gentamycyna jest stosowana jako terapia skojarzona w leczeniu zakażeń gronkowcowych, Streptococcus agalactiae lub 

enterokokowych oraz w zakażeniach pozaszpitalnych
•  Amikacyna jest stosowana, gdy występuje podejrzenie lub gdy została potwierdzona oporność na gentamycynę wśród 

bakterii Gram-ujemnych; z powodu szerszego spektrum działania wobec bakterii Gram-ujemnych jest częściej stosowana 
w zakażeniach szpitalnych

•  Tobramycyna: aminoglikozyd z wyboru w leczeniu zakażeń o etiologii Pseudomonas aeruginosa; jednakże wybór zależny 
jest od MIC

•  Netilmycyna: słabsze działanie niż gentamycyna wobec Pseudomonas aeruginosa oraz Serratia spp.; częściej może być 
skuteczna (in vitro) wobec Acinetobacter baumannii 

•  Porównawcza toksyczność aminoglikozydów:
- na próbie 10000 badanych pacjentów stwierdzono następującą częstość występowania nefrotoksyczności: genta-

mycyna - 14%, tobramycyna - 12,9%, amikacyna - 9,4%, netilmycyna - 8,7% [162]; w jednym z badań wykazano 
zbliżoną nefrotoksyczność gentamycyny i netilmycyny [163] 

- amikacyna częściej niż gentamycyna powoduje uszkodzenie przedsionka ucha środkowego [162]
- w celu ograniczenia powstawania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tej grupy antybiotyków waż-

niejsze niż wybór aminoglikozydu jest przestrzeganie wskazań do ich stosowania oraz skracanie czasu kuracji; o wy-
borze danego aminoglikozydu powinno przede wszystkim decydować spektrum jego działania

5. Dawkowanie aminoglikozydów u dorosłych
•  Dawkowanie raz vs. kilka razy na dobę: metaanalizy porównujące dawkowanie gentamycyny 1 lub 3 razy na dobę u doro-

słych wskazują na [164,165,166,167]:
- zbliżoną skuteczność lub niewiele większą skuteczność w przypadku dawkowaniu raz na dobę 
- porównywalną ototoksyczność 
- porównywalną lub niewielką tendencję do mniejszej nefrotoksyczności w dawkowaniu raz na dobę; niewielkie 

zmniejszenie nefrotoksyczności oraz opóźnienie występowania tych objawów ubocznych jest zauważalne przy krót-
kim czasie leczenia i jest porównywalne dla obu sposobów podawania, gdy czas kuracji przekracza 7 dni

•  Gentamycyna: 
- dawkowanie kilka razy na dobę: zalecane jest stosowanie tego dawkowania w przypadku bakteryjnego zapalenia 

wsierdzia o etiologii Enterococcus sp. w dawce 3 x 1 mg/kg; w przypadku zakażeń o etiologii bakterii Gram-ujemnych 
stosowana jest pierwsza dawka nasycająca 2-2,5 mg/kg (3 mg/kg w leczeniu wstrząsu septycznego) i następnie 
1,7 mg/kg co 8 godz.; ten sposób dawkowania dotyczy osób dorosłych z klirensem kreatyniny > 90 ml/min; dawka 
nasycająca jest niezależna od klirensu kreatyniny i dodatkowo u osób otyłych powinna być wyliczona wg tzw. ideal-
nej masy ciała; dawka podtrzymująca jest zależna od klirensu kreatyniny

- dawkowanie raz na dobę: w skojarzeniu z antybiotykiem beta-laktamowym dawkowanie wynosi 4-5 mg/kg, 
natomiast gdy jest stosowana w monoterapii z powodu ciężkiego zakażenia dawka może wzrastać do 7 mg/kg/dobę; 
w przypadku bakteriemii powodowanej przez drobnoustroje Gram-ujemne o MIC ≤ 1 mg/L wystarczające może być 
dawkowanie 5 mg/kg, natomiast gdy MIC = 2 mg/L, dawka 7 mg/kg może być bardziej skuteczna [168] 

•  Tobramycyna: dawkowanie jest takie samo jak gentamycyny
•  Amikacyna:

- dawkowanie dwa razy na dobe na dobę: najczęściej amikacyna jest podawana w dawce 7,5 mg/kg co 12 godz.
- dawkowanie jednorazowe: 15-20 mg/kg/dobę; w jednym badaniu dotyczącym leczenia pacjentów w ciężkiej 

sepsie spwodowanej zakażeniem wieloopornym szczepem Pseudomonas aeruginosa, amikacyna była stosowana 
w jednorazowej dawce dobowej 25-50 mg/kg, tak aby uzyskać stosunek maksymalnego stężenia do MIC 8-10 
(Cmax:MIC) [169]

•  Netylmycyna: dawkowanie 5-6 mg/kg/dobę w 1 dawce lub 3 dawkach podzielonych [6]; w ciężkich zakażeniach netylmycyna 
była podwana 2,2-3,6 mg/kg co 8 godz. [6,26]

6. Dawkowanie aminoglikozydów u dzieci i noworodków
•  U noworodków i małych dzieci dawkowanie aminoglikozydów jest odmienne od dawkowania u starszych dzieci i dorosłych 

ze względu na większą objętość dystrybucji i zmniejszony współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) różnice te są 
dodatkowo nasilone u noworodków z bardzo małą wagą urodzeniową [170]
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•  W metaanalizie z 2004 roku przeprowadzonej na podstawie badań prowadzonych wśród dzieci stwierdzono małą liczbę 
badań randomizowanych wskazujących na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania aminoglikozydów w jednej dawce 
dobowej [171] 

•  W metaanalize Cochrane z 2010 roku przeprowadzonej na podstawie 18 badań randomizowanych u noworodków z sepsą 
stwierdzono, że aktualne dane nie są wystarczające, aby stwierdzić przewagę dawkowania gentamycyny raz na dobę 
vs. trzy razy; mimo iż dane farmakokinetyczne wskazują, że stosowanie raz na dobę prowadzi do uzyskania większych 
stężeń maksymalnych przy jednoczesnym unikaniu nefrotoksycznych stężeń minimalnych, to nie zaobserwowano różnic 
w nefrotoksyczności i ototoksyczności; badania dotyczyły noworodków > 32. tygodnia życia [172]

•  Dawkowanie zalecane przez American Academy of Pediatrics [24]:
Poza okresem noworodkowym:
-	 łagodne i umiarkowane zakażenia: podawanie aminoglikozydów nie jest zalecane
-	 zakażenia ciężkie:

o gentamycyna i tobramycyna: 3-7,5 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych; dawkowanie 1 x 5-6 mg/kg/
dobę jest aktualnie na etapie badań u dzieci

o amikacyna: 15-22,5 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych (maksymalnie 1,5 g) 
o netylmycyna: nieuwzględniona

W okresie noworodkowym:

Tabela 2. Dawkowanie aminoglikozydów w okresie noworodkowym: dawka (mg/kg) oraz częstość podawania 

Aminoglikozyd 0.-4. tydzień życia
Waga < 1200 g

Wiek < 1. tygodnia Wiek ≥ 1. tygodnia

Waga
1200-2000 g 

Waga > 2000 g Waga
1200-2000 g 

Waga > 2000 g

Gentamycyna
Tobramycyna

2,5 co 18-24 godz. 2,5 co 12 godz. 2,5 co 12 godz. 2,5 co 8 lub 12 
godz.

2,5 co 8 godz.

Amikacyna 7,5 co 18-24 godz. 7,5 co 12 godz. 7,5-10 co 12 
godz.

7,5-10 co 8 lub 
12 godz.

10 co 8 godz.

•  Monitorowanie stężeń aminoglikozydów:
-	 nie jest jasne, czy oznaczenie stężenia aminoglikozydów powinno być prowadzone w trakcie każdej kuracji [173] 
-	 oznaczane mogą być dwa rodzaje stężeń: maksymalne (po podaniu aminoglikozydu), które określa skuteczność ami-

noglikozydu i minimalne (tuż przed podaniem następnej dawki), które określa ryzyko toksyczności 
-	 wg kilku badań śmiertelność może być mniejsza, gdy stężenie maksymalne gentamycyny wynosi > 4-5 mg/L w cięż-

kich zakażeniach krwi o etiologii bakterii Gram-ujemnych i > 6-8 mg/L w zapaleniach płuc, natomiast toksyczność 
jest zmniejszona, gdy stężenia minimalne wynoszą < 2-4 mg/L [174]

-	 stężenia aminoglikozydów powinny być oznaczane przynajmniej w następujących przypadkach: gdy czas kuracji 
przekracza 7 dni, w leczeniu ciężkich zakażeń, u pacjentów z niewydolnością nerek, w leczeniu zakażeń w mukowi-
scydozie, a wg niektórych źródeł u każdego pacjenta

-	 stężenie aminoglikozydów u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wystarczy oznaczyć tylko raz w trakcie kura-
cji; u pacjentów z ciężkim zakażeniem oznaczenie wykonywane jest po podaniu pierwszej dawki

-	 pożądane stężenia gentamycyny przy podawaniu kilka razy na dobę [175]:
o stężenia oznaczane są w jednostkach µg/ml lub µmol/L; przelicznik: wynik w µg/ml x 2,09 = µmol/L
o oznaczane są dwa stężenia: maksymalne Cmax , które warunkuje skuteczność gentamycyny, i Cthrough , które 

warunkuje jej toksyczność 
o aby oznaczyć Cmax , pobiera się krew ok. 30 min po zakończeniu wlewu; aby oznaczyć Cthrough, krew jest pobierana 

tuż przed podaniem kolejnej dawki; krew najlepiej pobierać po podaniu 3-4 dawek
o wartości pożądane: Cmax = 4-8 µg/ml, Cthrough < 2 µg/ml

- pożądane stężenia amikacyny: 
o stężenia oznaczane są w jednostkach µg/ml lub µmol/L; przelicznik: wynik w µg/ml x 1,71 = µmol/L
o wartości pożądane: Cmax = 20-25 µg/ml, Cthrough < 10 µg/ml
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W receptariuszu szpitalnym warto rozważyć stosowanie czterech chinolonów: ciprofloksacyny, norfloksacyny, moksifloksacyny, 
lewofloksacyny. Pefloksacyna ze względu na częstsze objawy uboczne i słabsze działanie wobec bakterii Gram-ujemnych nie 
powinna być umieszczana w receptariuszu szpitalnym [26].

Ciprofloksacyna

1. Terapia empiryczna
•  Zakażenia pozaszpitalne:

- może stanowić pierwszy rzut w leczeniu odmiedniczkowego zapalenia nerek oraz powikłanych zakażeń układu 
moczowego; zaleca się przeprowadzenie wywiadu dotyczącego wcześniejszego stosowania chinolonów [55,74]

- zapalenie gruczołu krokowego [74]
- w zaawansowanym stadium zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w skojarzeniu z antybiotykiem beta-

laktamowym o działaniu na pneumokoki [16]
- zaostrzenie infekcyjne choroby w mukowiscydozie [88]
- zapalenie otrzewnej, w skojarzeniu z metronidazolem [45]
- zakażenie tkanek miękkich: dotyczy zakażeń przewlekłych z dużym ryzykiem zakażenia florą bakteryjną Gram-

ujemną, np. stopa cukrzycowa; empirycznie powinna być stosowana z antybiotykiem o działaniu na S. aureus 
i często również obejmującym beztlenowce [7,49]

•  Zakażenia szpitalne:
- szpitalne zapalenie płuc: w metaanalizie przeprowadzonej na podstawie 4 badań porównujących ciprofloksacynę 

z imipenemem i ceftazydymem skuteczność terapeutyczna i zdolność do eradykacji drobnoustroju były podobne 
[176]; u większości pacjentów zapalenie płuc było związane z leczeniem respiratorem, a ciprofloksacynę stosowano 
w dawce 3 x 400 mg iv na dobę

- szpitalne zakażenie układu moczowego, w tym związane z cewnikiem do pęcherza moczowego [177]
- ciężka sepsa: w celu poszerzenia spektrum działania antybiotyku beta-laktamowego lub glikopeptydu i gdy są 

przeciwwskazania do aminoglikozydu; w dawce 3 x 400 mg iv na dobę
- wybór chinolonów w terapii empirycznej zakażeń szpitalnych w oddziałach intensywnej terapii powinien wynikać 

z retrospektywnej analizy sytuacji epidemiologicznej

2. Terapia celowana
•  W zakażeniach powodowanych przez wrażliwe bakterie Gram-ujemne: w zakażeniach układu moczowego, tkanek miękkich, 

zapaleniu otrzewnej, zakażeniach ciał obcych, zakażeniach kości i stawów w dawce 2 x 200-400 mg/dobę iv; w zakażeniach 
kości dawka doustna wynosi 2 x 750 mg

•  Szpitalne zakażenia krwi powodowane przez wrażliwe bakterie Gram–ujemne, stosowana w dawce 2-3 x 400 mg/dobę iv [178] 
•  Może być stosowana w zakażeniach protez stawowych powodowanych przez gronkowce koagulazoujemne metycylinooporne 

jako element terapii sekwencyjnej w skojarzeniu z rifampicyną; stosowana doustnie w dawce 2 x 750 mg [179]
•  W przypadku Pseudomonas aeruginosa może stanowić antybiotyk pierwszego rzutu jedynie w zakażeniach układu 

moczowego, w pozostałych przypadkach lekiem z wyboru jest piperacylina lub ceftazydym 
•  W zakażeniach przewodu pokarmowego: biegunka podróżnych o etiologii Escherichia coli, zakażenia Shigella sp.

3. Zastosowanie profilaktyczne
•  Profilaktyka zakażeń w zabiegach urologicznych: podawana doustnie ok. 1-2 godz. przed zabiegiem w dawce 500 mg [50] 
•  Profilaktyka zakażeń u pacjentów z neutropenią w dawce 2 x 500 mg po na dobę [180]
•  Profilaktyka zakażeń Neisseria meningitidis w dawce jednorazowej 500 mg po [87]

Norfloksacyna

1. Wskazania
•  Zastosowanie jedynie w zakażeniach układu moczowego i  u mężczyzn układu moczowo-płciowego lub jako profilaktyka 

zabiegów urologicznych [50]

Fluorochinolony
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2. Dawkowanie
•  Doustnie: 2 x 400 mg

Moksifloksacyna

 Wskazania
•  Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc: wg niektórych badań stosowana w monoterapii jest skuteczniejsza niż 

porównawcze antybiotyki beta-laktamowe [181]
•  Pozaszpitalne zapalenia płuc u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe [182]
•  Pozaszpitalne zapalenie płuc o bardzo ciężkim przebiegu: w skojarzeniu z ceftriaksonem lub cefotaksymem [183]

Dawkowanie
• raz na dobę 400 mg doustnie lub dożylnie

Lewofloksacyna

1. Terapia empiryczna
•  Pozaszpitalne zapalenie płuc: skuteczność porównywalna do ceftriaksonu z erytromycyną; również gdy zakażenie przebiega 

z wtórną bakteriemią S. pneumoniae oraz w grupie pacjentów, u których konieczne było leczenie respiratorem [184]; 
w szczególności należy rozważyć stosowanie u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe lub u pacjentów 
z bardzo ciężkim zapaleniem płuc, w skojarzeniu z ceftriaksonem lub cefotaksymem [183]; lewofloksacyny nie należy 
stosować w monoterapii w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc, gdy pacjent przyjmował wcześniej fluorochinolony [185]; 
podobna skuteczność w leczeniu przy zastosowaniu czasu kuracji 5 i 10 dni, jednakże w cięższych postaciach zakażenia 
zaleca się stosowanie wyższej dawki, tj. 1 x 750 mg/dobę [186]

•  Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc: może być stosowana u pacjentów w monoterapii, z wyjątkiem 
zakażonych Pseudomonas aeruginosa [187]

•  Szpitalne zapalenie płuc: porównywalna skuteczność z imipenemem; w zależności od sytuacji epidemiologicznej oddziału 
może zaistnieć konieczność kojarzenia z antybiotykiem skutecznym wobec P. aeruginosa i MRSA [188]; w rekomendacjach 
ATS [46] lewofloksacyna w monoterapii może stanowić jedną z opcji leczenia respiratorowego zapalenia płuc, do którego 
dochodzi we wczesnym etapie hospitalizacji, gdy ryzyko zakażenia drobnoustrojem wieloopornym jest niewielkie; 
w późniejszym okresie w terapii empirycznej powinna być kojarzona z antybiotykiem aktywnym wobec Pseudomonas 
aeruginosa oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej oddziału, aktywnym wobec MRSA 

•  Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: skuteczność lewofloksacyny była przedmiotem jednego badania 
randomizowanego porównującego ją z tykarcyliną z klawulanianem w umiarkowanych zakażeniach [189]; brak 
wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność w ciężkich zakażeniach i zakażeniach stopy cukrzycowej 

•  Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym zakażenia szpitalne związane z cewnikiem: zaletą lewofloksacyny w stosunku 
do ciprofloksacyny jest to, że krótsza, 5-dniowa kuracja lewofloksacyną jest równie skuteczna jak 10-dniowe leczenie 
ciprofloksacyną; skrócenie czasu kuracji zostało potwierdzone wytycznymi IDSA [177, 190]

•  Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego [50]
•  Zakażenia kości: badania prowadzone głównie w zakażeniach kości o etiologii metycylinowrażliwymi S. aureus w skojarze-

niu z rifampicyną [191]; brak badań porównujących z cefaleksyną, która w terapii doustnej stanowi lek z wyboru w leczeniu 
tych zakażeń

2. Terapia celowana
•  Zapalenie płuc o etiologii Legionella pneumophila: w badaniach klinicznych przeprowadzonych bez randomizacji, 

lewofloksacyna jest skuteczniejsza niż erytromycyna, klartyromycyna i ciprofloksacyna i stanowi lek pierwszego rzutu 
(wymiennie z azytromycyną) w leczeniu zapaleń płuc o tej etiologii, również w ciężkich przypadkach u pacjentów 
z niedoborami odporności, [6, 192, 193]

•  Atypowe zapalenie płuc o etiologii Chlamydophila pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae: wysoka aktywność in vitro, 
jednakże brak badań klinicznych potwierdzających skuteczność w leczeniu tego zakażenia [26]

•  Stenotrophomonas maltophilia: aktywność lewofloksacyny in vitro jest większa niż ciprofloksacyny i mniejsza niż 
moksifloksacyny, jednakże brak badań potwierdzających skuteczność kliniczną lewofloksacyny [194, 195]
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3.  Dawkowanie
•  pozaszpitalne zapalenie płuc: 1 x 500 mg po lub iv przez 7-14 dni lub 1 x 750 mg po lub iv przez 5 dni
•  powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 1 x 750 mg po lub iv; szpitalne zakażenie wymaga dłuższego leczenia
•  powikłane zakażenia układu moczowego, w  tym ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek: 1 x 250 mg przez 10 dni
•  niepowikłane zakażenia układu moczowego: 1 x 250 mg przez 3 dni
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W receptariuszu szpitalnym sugerowane jest umieszczenie makrolidów a wybór jest między erytromycyną, klarytromycyną 
lub azytromycyną; ze względu na mniejszą liczbę badań nie zaleca się stosowania roksytromycyny oraz spiramycyny.
W terapii dożylnej sugerowane jest zawarcie w receptariuszu erytromycyny lub azytromycyny. Ze względu na małą liczbę 
badań klinicznych potwierdzających skuteczność kliniczną oraz aktywność głównie wątrobowego metabolitu klarytromycyny 
(14-hydroxy-klarytromycyna jest głównym aktywnym metabolitem wobec Haemophilus influenzae) stosowanie formy dożyl-
nej klarytromycyny nie jest wskazane [196, 197].

1. Terapia empiryczna
•  Ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc w skojarzeniu z ceftriaksonem/cefotaksymem [16]
•  Podejrzenie atypowego zapalenia płuc [16]
•  Zakażenia układu oddechowego, gdy wymagany jest antybiotyk, a w wywiadzie stwierdzona nadwrażliwość typu I na anty-

biotyki beta-laktamowe [16]

2. Terapia celowana
•  Legionella pneumophila: w badaniach na zwierzętach wykazano wyższą skuteczność azytromycyny w stosunku do innych 

makrolidów [198]; azytromycyna w tym wskazaniu jest stosowana w dawce dobowej 500 mg doustnie lub dożylnie przez 
okres 5-10 dni

•  Mycoplasma pneumoniae [199]
•  Chlamydophila pneumoniae [199]
•  Bordetella pertussis (krztusiec) [200]
•  Eradykacja Helicobacter pylori: klarytromycyna w  skojarzeniu z amoksycyliną lub metronidazolem i inhibiterem pompy 

protonowej [201]
•  Mycobacterium avium: azytromycyna lub klarytromycyna [202]

3. Dawkowanie
•  Klarytromycyna: 

- Dorośli: najczęściej 2 x 250-500 mg po; w przypadku tabletek o modyfikowanym uwalnianiu 1 x 500-1000 mg
- Dzieci: 7,5-15 mg/kg/dobę w 2 dawakch podzielonych

•  Azytromycyna:
- Zaostrzenie POChP: 1 x 500 mg/dobę przez 3 dni lub pierwszego dnia 1 x 500 mg i następnie przez 2-5 dni 1 x 250 

mg (maksymalnie 1,5 g)
- Pozaszpitalne zapalenie płuc: 1 x 500 mg i następnie przez 2-5 dni 1 x 250 mg (maksymalnie 1,5 g); podawanie do-

żylne: przez pierwsze 2 dni: 1 x 500 mg, następnie doustnie, tak aby całkowity czas kuracji wyniósł 7-10 dni
- Legionella pneumophila: 1 x 500 mg/dobę przez 3-5 dni w umiarkowanych zakażeniach i  co najmniej przez 

7-10 dni w ciężkich zakażeniach
•  erytromycyna (dawkowanie dla preparatu Erythromycinum TZF):

- Doustnie: dorośli: 1-2 g/dobę w dawkach podzielonych , w cięższych zakażeniach do 4 g/dobę; dzieci: 30-50 mg/kg/
dobę w dawkach podzielonych podawanych co 6-12 godz. i w cięższych zakażeniach dawkę można podwoić 

- Dożylnie: dorośli: 25-50 mg/kg/dobę iv; dzieci 12,5-25 mg/kg iv podawane co 6 godz

Makrolidy
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1. Wskazania
•  Zakażenia tkanek miękkich powodowane przez gronkowce lub paciorkowce u osób uczulonych na antybiotyki beta-lakta-

mowe: doustnie: 3 x 300-400 mg/dobę, u dzieci: 10-20 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych [7]
•  Ciężkie zakażenia Streptococcus pyogenes przebiegające ze wstrząsem toksycznym, w skojarzeniu z penicyliną, najczęściej 

wychodzące ze skóry i tkanki podskórnej i martwiczego zapalenia powięzi ; dawkowanie: 3 x 600-900 mg/dobę iv [7]
•  Zgorzel gazowa: w skojarzeniu z penicyliną : 3 x 600-900 mg/dobę iv [7]
•  Stany zapalne miednicy mniejszej: w skojarzeniu z gentamycyną, dawka: 3 x 900 mg iv i gentamycyna podawana w pierw-

szej dawce nasycającej 2 mg/kg iv i następnie 1,5 mg/kg co 8 godz. [52]
•  Zakażenia kości i szpiku: jedynie wywoływane przez bakterie beztlenowe, w dawce 4 x 300 mg po lub 3 x 600 mg iv 

[79,81,82]
•  Profilaktyka okołooperacyjna u pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe w dawce 600-900 mg iv [67,68,69]
•  Zachłystowe zapalenie płuc: w pozaszpitalnym zakażeniu u pacjentów z chorobami około zębowymi lub alkoholizmem 

w dawce 3 x 600 mg iv i w skojarzeniu z fluorochinolonem lub ceftriaksonem [203] 

Klindamycyna 
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Doksycyklina

1. Wskazania do stosowania w warunkach szpitalnych
•  Ze względu na wysoką oporność pneumokoków i trudności diagnostyczne zakażeń atypowych nie jest zalecana do stoso-

wania w leczeniu empirycznym zakażeń dolnych dróg oddechowych [16]
•  Stany zapalne miednicy mniejszej w dwóch skojarzeniach: ampicylina/sulbaktam iv + doksycyklina w dawce 2 x 100 mg iv 

lub w skojarzeniu z ceftriaksonem i metronidazolem [52]
•  Inne wskazania: borelioza, inne zoonozy – najcześciej w warunkach ambulatoryjnych

Tygecyklina

1. Zarejestrowane wskazania [204]
•  Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich wyłączając zakażenie stopy cukrzycowej
•  Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

2. Spektrum działania [205]
•  Drobnoustroje, wobec których wykazano aktywność in vitro i skuteczność w badaniach klinicznych: 

- bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus faecalis (wrażliwe na wankomycynę),  (metycylinowrażliwe i metycylino-
oporne), Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus anginosus . (w tym: S. anginosus, S. intermedius i S. constel-
latus), Streptococcus pyogenes

- bakterie Gram-ujemne: Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae

- bakterie beztlenowe: Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Bacteroides vulga-
tus, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus sp.

•  Drobnoustroje, które z reguły wykazują wrażliwość, ale aktualnie nie ma badań klinicznych potwierdzających skuteczność:
- bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus avium, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus faecalis (VRE), Enterococcus 

faecium, Enterococcus gallinarum, Listeria monocytogenes, Staphylococcus epidermidis (metycylinowrażliwe i me-
tycylinooporne), Staphylococcus haemolyticus

- bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Citrobacter koseri, Enterobacter aeroge-
nes, Pasteurella multocida, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia

- bakterie beztlenowe: Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Peptostreptococcus spp., Porphyromonas spp., 
Prevotella spp.

Tygecyklina nie działa na Pseudomonas aeruginosa i Proteus sp. Wykazuje zmienną aktywność wobec Acinetobacter bau-
mannii.

3. Zastosowanie w leczeniu wieloopornych szczepów bakteryjnych
•  W trakcie leczenia może dojść do nabycia oporności u Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae produkujących 

karbapenemazy oraz Enterobacteriaceae produkujących ESBL; w przypadku wyjściowej średniej wrażliwości Acinetobacter 
baumannii na tygecyklinę (MIC 3-4 mg/ml) w 4 na 5 przypadków leczonych tym antybiotykiem doszło do zgonu pacjenta 
[206,207,208]

•  W zakażeniach powodowanych przez wielooporne szczepy Acinetobacter baumannii wrażliwe na tygecyklinę należy próbo-
wać łączyć ten antybiotyk z innymi, np. kolistyną, ze względu na notowane w badaniach klinicznych różnice między działa-
niem in vitro i in vivo, w szczególności gdy leczone jest zakażenie poza zarejestrowanymi wskazaniami takimi jak zapalenie 
płuc i zakażenia krwi [209] 

•  Opisywane są przypadki leczenia tygecykliną respiratorowych zapaleń płuc u pacjentów, u których brak innych opcji tera-
peutycznych (np. KPC) [210]

Tetracykliny
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4. Ostrzeżenie Food and Drug Administration
•  we wrześniu 2010 roku FDA wydała komunikat zalecający stosowanie alternatywnego leczenia do tygecykliny w ciężkich za-

każeniach [211]; na podstawie analizy wyników randomizowanych badań klinicznych, wykazano zwiększenie śmiertleności 
przy stosowaniu tygecykliny, która była zauważalna dla szpitalnego zapalenia płuc, głównie dla zakażenia związanego z le-
czeniem respiratorem, ale też dla powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusz-
nych, zakażeń powodowanych przez lekooporne drobnoustroje i stopy cukrzycowej. Jakkolwiek różnice w śmiertelnosci 
w porównaniu z innymi antybiotykami nie były statystycznie znamienne to trend jest zauważalny [211]

5. Dawkowanie
•  Dawka początkowa wynosi: 1 x 100 mg/dobę, następnie: 2 x 50 mg/dobę
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Wankomycyna

1. Wskazania do zastosowania wankomycyny zostały opracowane w 1995 roku przez Centers for Diseases Control w związku 
z pojawieniem się oporności na glikopeptydy wśród enterokoków [212]

•  Leczenie udowodnionych zakażeń powodowanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie oporne na metycylinę (gronkowiec 
złocisty i gronkowce koagulazoujemne) lub enterokoki oporne na penicylinę/ampicylinę

•  Leczenie zakażeń powodowanych przez bakterie Gram-dodatnie u pacjentów, którzy nie mogą otrzymywać antybiotyków 
beta-laktamowych

• Leczenie ciężkiej postaci Clostridium difficile lub opornej na leczenie metronidazolem
•  Profilaktyka okołooperacyjna w zabiegach związanych z wszczepieniem ciała obcego u pacjentów uczulonych na antybio-

tyki beta-laktamowe, nosicieli MRSA lub w ośrodkach o częstym występowaniu zakażeń powodowanych przez gronkowce 
metycylinooporne 

2. Sytuacje, w których wankomycyna nie powinna być stosowana [212]
•  Rutynowa profilaktyka okołooperacyjna
•  Empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej, jeżeli obraz kliniczny nie wskazuje na zakażenie odcewnikowe 
•  Wdrażanie leczenia po wyhodowaniu gronkowców koagulazoujemnych z jednego posiewu krwi, jeżeli pozostałe posiewy 

krwi są ujemne
•  Eradykajca MRSA
•  Rutynowa profilaktyka u noworodków z bardo małą masą urodzeniową
•  Rutynowa profilaktyka u pacjentów leczonych hemodializą lub dializą otrzewnową

3. Uzupełnienia dotyczące stosowania wankomycyny
•  Powinna być zastosowana w terapii empirycznej bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych z cefotaksymem lub ce-

ftriaksonem u pacjentów > 3. miesiąca życia w regionach o wysokim procencie pneumokoków opornych na penicylinę [13]
•  Może być stosowana w terapii bakteryjnego zapalenia wsierdzia gdy etiologia nie została określona u pacjenta ze sztuczną 

zastawką wszczepioną < 1 roku (w skojarzeniu z gentamycyną, cefepimem, rifampicyną) [12]; u pacjentów z natywną za-
stawką i nieokreśloną etiologią leczeniem z wyboru jest ampicylina z sulbaktamem w skojarzeniu z gentamycyną [12]

•  Leczenie zakażeń inwazyjnych wywołanych Corynebacterium jeikeium
•  W celu ograniczenia nadużywania wankomycyny w szpitalu konieczne jest ustalenie właściwego postępowania przy jed-

norazowym wyhodowaniu z krwi gronkowców koagulazoujemnych; na próbie 405 dodatnich posiewów krwi, z których 
izolowano gronkowce koagulazoujemne, w 316 (78%) przypadkach było to zanieczyszczenie [213]; w tym badaniu ustalo-
no, że izolacja gronkowców koagulazoujemnych w jednym posiewie krwi przy jednym pobraniu stanowi zanieczyszczenie 
z prawdopodobieństwem 89% 

•  W pooperacyjnym lub urazowym endophtalmitis, jest podawana do ciała szklistego w ilości 1 mg w skojarzeniu z ceftazy-
dymem w ilości 2,25 mg [214] 

•  W terapii empirycznej zakażeń związanych z linią naczyniową centralną w ośrodku o częstym występowaniu MRSA [215] 
•  Stosowana w wyjątkowych sytuacjach leczenia linii naczyniowej długoterminowej, powodowanej przez gronkowce ko-

agulazoujemne jako terapia miejscowa z płukaniem cewnika w stężeniu 1000-krotnie przekraczającym MIC drobnoustroju 
(najczęściej 5 mg/ml) [215] 

4. Dawkowanie
•  dawkowanie dożylne u dorosłych [216,217]:

- dawka 15-20 mg/kg w przeliczeniu na aktualną wagę ciała podawana co 8-12 godz. jest zalecana u pacjentów z pra-
widłową czynnością nerek; takie dawkowanie prowadzi do uzyskania skutecznych stężeń gdy MIC drobnoustroju dla 
wankomycyny wynosi ≤ 1 mg/L i nie jest wystarczające gdy MIC wynosi ≥ 2 mg/L; dawka jednorazowa nie powinna 
być większa niż 2 g

- u pacjentów z ciężkim zakażeniem należy podać pierwszą dawkę nasycającą w wysokości 25-30 mg/kg w przeliczeniu 
na aktualną wagę ciała ; aby zmniejszyć ryzyko powstania zespołu „czerwonego człowieka” należy rozważyć przedłu-
żenie podania dawki nasycającej do 2 godz. i ewentualnie podać lek antyhistaminowy

Glikopeptydy
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- podawanie wankomycyny we wlewie ciągłym nie jest zalecane ponieważ nie wykazano przewagi w skuteczności 
klinicznej i ponieważ czas > MIC nie jest podstawowym wskaźnikiem skuteczności wankomycyny 

- u osób otyłych pierwsza dawka powinna być przeliczana wg aktualnej wagi ciała i następnie podawana tak aby 
uzyskać właściwe stężenie minimalne

•  dawkowanie u dzieci [216,217]:
- 40 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych podawanych co 6-8 godz.
- 15 mg/kg podawne co 6 godz.w przypadku ciężkich i inwazyjnych zakażeń o etiologii MRSA; skuteczności 

i bezpieczeństwo mierzenia i opierania dawkowania na Cthrough u dzieci wymaga potwierdzenia ale powinno być 
rozważone w przypadku ciężkich zakażeń, takich jak zakażenie krwi, bakteryjne zapalenie wsierdzia, zakażenie 
centralnego układu nerwowego, zapalenie kości i szpiku oraz ciężkie zakażenia tkanek miękkich

- 60 mg/kg/dobę w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych oraz w leczeniu zakażeń układu oddechowego u dzieci 
z mukowiscydozą

•  dawkowanie doustne w leczeniu Clostridium difficile: 
- u dorosłych: 4 x 125-500 mg 
- u dzieci : 40mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych

Dawkowanie u noworodków : zawarte jest w tabeli 3 [24]

Tabela3. Dawkowanie wankomycyny u noworodków [24]

Wiek ciążowy ≤ 26. tygodnia 27.-34. tydzień 35.-42. tydzień ≥ 42. tygodnia

Dawka 15 mg/kg
co 24 godz.

15 mg/kg
co 18 godz.

15 mg/kg
co 12 godz.

15 mg/kg
co 8 godz.

5. Oznaczanie stężeń wankomycyny [216,217]
•  Wskazania do oznaczenia stężeń wankomycyny we krwi:

-	 bardzo ciężkie zakażenie 
-	 niewydolność nerek
-	 stosowanie wankomycyny i innych leków o znacznej nefrotoksyczności

•  Kiedy pobierać krew na stężenie wankomycyny:
-	 oznaczane jest jedynie stężenie minimalne wankomycyny, tzw. Cthrough, tj. krew jest pobierana tuż przed podaniem 

kolejnej dawki
-	 z reguły wystarczający jest jednorazowy pomiar przed podaniem 5. dawki od rozpoczęcia kuracji
-	 kolejne pomiary należy dokonywać w sytuacjach:

o jeżeli nie zostało uzyskane właściwe stężenie 
o gdy zmieniły się parametry czynności nerek
o przy długotrwałej kuracji 1 x w tygodniu

•  Pożądane wartości Cthrough są zależne od rodzaju zakażenia i lekooporności drobnoustroju (tzw. MIC-minimalnych stężeń 
wankomycyny):

-	 stężenia oznaczane są w jednostkach µg/ml lub µmol/L; przelicznik: wynik w µg/ml x 0,69 = µmol/L
-	 ciężkie zakażenia powodowane przez  opornego na metycylinę (bakteryjne zapalenie wsierdzia, zakażenie kości 

i szpiku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, szpitalne zapalenie płuc): 15-20 µg/ml 
-	 inne zakażenia o etiologii MRSA: 10-15 µg/ml
-	 inne łagodniejsze zakażenia o etiologii innej niż Staphylococcus aureus: 5-15 µg/ml

7. Zespół „czerwonego człowieka”
•  objawy: swędząca wysypka w okolicy twarzy szyi oraz górnej części tułowia, rzadziej spadek ciśnienia i obrzęk 

naczyniopochodny, do którego dochodzi najcześciej 30 min. od rozpoczęcia podawania wankomycyny lub tuż po jej 
podaniu; zwykle jest związany ze zbyt szybkim podaniem pierwszej dawki (< 1 godz) [218]; objawy ustępują najczęściej 
w ciągu 1 godz. od odstawienia wankomycyny

•  występuje u 5-13% chorych [219]
•  nie jest związany z obecnością zanieczyszczeń w roztworach wankomycyny i jest raczej związany z cechami osobniczymi 

[220]; brak jest dowodów na to, że generyki cześciej powodują występowanie zespołu
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•  ryzyko wystąpienia zespołu zdecydowanie spada przy podaniu kolejnych dawek [221]
•  w przypadku wystąpienia zespołu „czerwonego człowieka” należy: wydłużyć podawanie wlewu przez okres do 2 godz. oraz 

rozważyć podanie leku antyhistaminowego [222]

Teikoplanina

 W porównaniu z wankomycyną teikoplaninę charakteryzuje mniej badań klinicznych potwierdzających skuteczność, donie-
sienia o częstrzych niepowodzenia w ciężkich zakażeniach, jak bakteryjne zapalenie wsierdzia i bakteriemia, prawdopodob-
nie związanych ze stosowaniem zbyt małych dawek, brak penetracji przez barierę krew-mózg oraz mniejsza nefrotoksyczność 
[223,224]. Przeprowadzona niedawno metaanaliza Cochrane porównująca teikoplaninę z wankomycyną wskazuje na podob-
ną skuteczność kliniczną i mikrobiologiczną, mniejszą częstość występowania objawów ubocznych, w tym nefrotoksyczności 
i zmian skórnych [225].
Wrażliwość in vitro w stosunku do gronkowców koagulazoujemnych jest bardziej zmienna niż wankomycyny, w szczególności 
wobec Staphylococcus haemolyticus, który wykazuje naturalnie obniżoną wrażliwość. Najczęściej MIC dla enterokoków i pa-
ciorkowców jest niższy niż dla gronkowców złocistych.

1. Wskazania
•  Jako antybiotyk równoważny do wankomycyny w leczeniu zakażeń o etiologii MRSA, z wyjątkiem zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych [226]
•  U pacjentów, u których wystąpiły objawy uboczne po wankomycynie
•  Jako kontynuacja kuracji w warunkach ambulatoryjnych, ze względu na możliwość podawania raz na dobę i domięśniowo
•  W przypadku enterokoków opornych na wankomycynę z fenotypem vanB lub vanC 

2. Dawkowanie
•  Umiarkowane zakażenia (skóra i tkanki miękkie, zakażenia układu moczowego): pierwsza dawka nasycająca 400 mg iv, na-

stępnie 1 x 200 mg/dobę iv
•  Ciężkie zakażenia: trzy pierwsze dawki po 400 mg iv podawane w odstępie 12 godz., następnie 1 x 400 mg/dobę iv 
•  U pacjentów ważących > 85 kg dawka podtrzymująca wynosi: umiarkowane zakażenia: 3 mg/kg/dobę, ciężkie zakażenia: 

6 mg/kg/dobę
•  U pacjentów z bardzo ciężkimi zakażeniami dawka podtrzymująca może dochodzić do 12 mg/kg/dobę
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1. Zarejestrowane wskazania: 
•  Szpitalne i pozaszpitalne zapalenia płuc, w których znanym lub podejrzewanym czynnikiem chorobotwórczym są bakterie 

Gram-dodatnie
•  Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: stosowany wyłącznie wtedy, kiedy wyniki badań mikrobiologicznych wykaza-

ły, że zakażenie zostało wywołane przez wrażliwe bakterie Gram-dodatnie
•  Zakażenia wywołane przez enterokoki oporne na wankomycynę, w tym bakteriemia

2. Porównanie linezolidu z wankomycyną
•  W zakażeniach skóry i tkanek miękkich powodowanych przez MRSA wykazano większą skuteczność linezolidu; objawy 

uboczne występowały z porównywalną częstotliwością [227]; w rekomendacjach IDSA z 2011 roku w leczeniu szpitalnym 
powikłanych zakażeń tkanek miękkich powodowanych przez MRSA wankomycyna i linezolid traktowane są równoważnie 
[217] 

•  W leczeniu zapalenia płuc badania wykazujące przewagę linezolidu nad wankomycyną wymagają potwierdzenia ze względu 
na wątpliwości co do metodologii [228,229]; w rekomendacjach American Thoracic Society i IDSA dotyczących szpitalnego 
zapalenia płuc zarówno wankomycyna, jak i linezolid zalecane są w leczeniu zapalenia płuc o etiologii MRSA, a linezolid 
powinien być stosowany u pacjentów ze zmienną czynnością nerek lub zagrożonych niewydolnością nerek; podobnie za 
równoważne uznają wankomycynę i linezolid wytyczne IDSA z 2011 roku [217] 

•  W zakażeniach krwi powodowanych przez MRSA lekiem z wyboru pozostają glikopeptydy [217]; skuteczność linezolidu 
nie została wystarczająco potwierdzona; w kilku badaniach wykazano niską skuteczność linezolidu w bakteriemiach MRSA 
oraz bakteryjnym zapaleniu wsierdzia [230,231,232]; nieco większą skuteczność linezolidu wykazano w dwóch przeglą-
dach badań klinicznych [233,234]; stosowanie linezolidu w zakażeniach krwi nie jest zalecane przez IDSA [217], natomiast 
w wytycznych brytyjskich dotyczących niepowikłanych zakażeń krwi o etiologii MRSA zaleca się zarówno glikopeptydy, jak 
i linezolid [221]; ze względu na działanie jedynie bakteriostatyczne linezolid nie powinien być stosowany w powikłanych 
zakażeniach krwi, w tym w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia

•  Odcewnikowe zakażenia krwi: w terapii empirycznej tych zakażeń wykazano większą śmiertelność dla linezolidu w porów-
naniu z wankomycyną w grupie pacjentów, u których nie udokumentowano mikrobiologicznie zakażenia lub gdy przyczyną 
zakażenia była bakteriemia o etiologii bakterii Gram-ujemnych; przyczyna tych wyników nie została wyjaśniona [235]

•  Brak danych dotyczących skuteczności linezolidu w leczeniu zakażeń krwi powodowanych przez gronkowce koagulazoujem-
ne

•  Zakażenia kości powodowane przez MRSA: rekomendacje IDSA uwzględniają w terapii dożylnej wankomycynę i linezolid 
[217]; należy jednak zwrócić uwagę na zdecydowany wzrost objawów ubocznych po linezolidzie przy kuracji przekraczającej 
14 dni [236] 

•  Zakażenia centralnego układu nerwowego: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i ropień mózgu o etiologii MRSA: lekiem 
pierwszego rzutu jest wankomycyna, natomiast linezolid może stanowić leczenie alternatywne [217]

3. Dawkowanie
•  2 x 600 mg iv lub po

Linezolid
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1. Zarejestrowane wskazania
•  Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich 
•  Prawostronne infekcyjne zapalenia wsierdzia wywołane przez Staphylococcus aureus. Zaleca się, aby decyzję dotyczącą sto-

sowania daptomycyny podejmować przy uwzględnieniu wrażliwości bakterii na antybiotyki i na podstawie opinii eksperta
•  Bakteriemia wywołana przez Staphylococcus aureus, związana z prawostronnym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia lub 

zakażeniem skóry i tkanek miękkich 

2. Wskazania do leczenia w warunkach szpitalnych
•  Zakażenia krwi i bakteryjne zapalenie wsierdzia powodowane przez Staphylococcus aureus; daptomycyna była porówny-

wana z wankomycyną i odpowiednikiem kloksacyliny (nafcyliną) w skojarzeniu z gentamycyną; skuteczność była porówny-
walna z nafcyliną, a w zakażeniu MRSA zdecydowanie większa niż wankomycyny i gentamycyny (44% vs. 22%) oraz rzadziej 
dochodziło do objawów ubocznych [237]; zanotowano więcej niepowodzeń przy stosowaniu daptomycyny niż przy zasto-
sowaniu leku porównawczego, gdy bakteriemia była powikłana infekcyjnymi zmianami narządowymi; daptomycyna może 
stanowić leczenie z wyboru w przypadku bakteriemii MRSA, gdy MIC dla wankomycyny wynosi ≥ 2 mg/L, ze względu na 
zdecydowanie częstsze niepowodzenia przy stosowaniu wankomycyny [238,239]; we wstępnych badaniach, wymagających 
jeszcze potwierdzenia, skuteczność daptomycyny była podobna w dwóch grupach chorych: zakażonych MRSA z MIC dla 
wankomycyny < 2 mg/L i ≥ 2 mg/L [240]; zalecenia IDSA wskazują na stosowanie w pierwszym rzucie zarówno wankomy-
cyny, jak i daptomycyny [217]

•  W powikłanych zakażeniach tkanek miękkich o etiologii MRSA: wankomycyna i daptomycyna mają równorzędne wskazania 
[ 217]

4. Dawkowanie
•  bakteriemia o etiologii S.aureus: 1 x 6 mg/kg/dobę iv
•  zakażenia skóry: 1 x 4 mg/kg/dobę iv

Daptomycyna
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W Polsce aktualnie dostępny jest kolistymetat sodowy (Colistin TZF, Promixin).

1. Wrażliwość drobnoustrojów na kolistynę [26]
•  Bakterie Gram-ujemne wrażliwe na kolistynę: Acinetobacter sp., P. aeruginosa, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Esche-

richia coli, Salmonella sp., Shigella sp., Citrobacter sp., Yersinia pseudotuberculosis, Morganella morganii, Haemophilus 
influenzae

•  Stenotrophomonas maltophilia: w jednym z badań wykazano, że ok. 85% szczepów jest wrażliwych [241]
•  Bakterie Gram-ujemne oporne na kolistynę: Pseudomonas mallei, Burkholderia cepacia, Proteus sp., Providencia sp., Ser-

ratia sp., Edwardsiella sp.
•  Bakterie Gram-dodatnie są oporne na kolistynę oraz bakterie beztlenowe

2. Wskazania do stosowania formy dożylnej wg rejestracji leku [242]
•  W leczeniu ciężkich zakażeń powodowanych przez wrażliwe bakterie Gram-ujemne, w tym sepsa, zapalenia płuc i zakażenia 

układu moczowego, gdy ze względu na przeciwwskazania lub brak skuteczności nie ma możliwości zastosowania innych 
antybiotyków 

3. Wskazania do stosowania inhalacji wg rejestracji leku [242]
•  Jako leczenie wspomagające ogólną antybiotykoterapię zakażeń dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

4. Zastosowanie kolistyny w leczeniu zakażeń Acinetobacter baumannii [243]
•  Działa bakteriobójczo, skuteczność jest zależna od stężenia
•  Mogą być identyfikowane szczepy oporne w mechanizmie pomp efluksowych 
•  Najczęściej skuteczność w ciężkich zakażeniach jest określana w przedziale 57-77%; mniejsza skuteczność w zapaleniach 

płuc, ze względu na słabą penetrację: 25-61%

5. Zastosowanie w terapii skojarzonej 
•  W pracy przeglądowej dotyczącej skuteczności kombinacji kolistyny z rifampicyną w badaniach in vitro wykazano efekt 

synergistyczny we wszystkich 9 badaniach; synergizm stwierdzono także w 2 z 3 badań oceniających efekt kombinacji 
kolistyny z karbapenemem wobec P. aeruginosa i Acinetobacter baumannii; w nielicznych badaniach klinicznych u ludzi nie 
wykazano przewagi terapii skojarzonej nad monoterapią [244]

•  W co najmniej 2 badaniach klinicznych stosowano kolistynę z rifampicyną w leczeniu zakażeń o etiologii wieloopornych 
szczepów Acinetobacter baumannii: na próbie 29 pacjentów z VAP (zapalenie płuc związane z leczeniem respiratorem) 
kliniczna i mikrobiologiczna skuteczność została stwierdzona u 22 pacjentów, rifampicyna była podawana w dawce 2 x 10 
mg/kg/dobę, a kolistyna: 3 x 2 mln j.m. [245], w niewielkim badaniu dotyczącym leczenia VAP wyleczono 7 na 10 chorych, 
leki były podawane przez 7-11 dni [246]; w obu badaniach nie porównywano kombinacji z monoterapią przy zastosowaniu 
kolistyny

•  W badaniach in vitro oceniających synergizm kolistyny i imipenemu dla szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących 
metalo-beta-laktamazy stwierdzono synergizm, gdy szczepy były wrażliwe na kolistynę, i antagonizm, gdy były oporne na 
ten lek [247]

6. Porównanie skuteczności i toksyczności formy dożylnej kolistyny z innymi antybiotykami
•  Dostępne badania porównawcze zostały przeprowadzone na niewielkich grupach chorych, co utrudnia wyciągnięcie 

wniosków
•  W badaniu porównującym skuteczność leczenia VAP o etiologii Acinetobacter baumannii szczepów wrażliwych na 

karbapenemy i leczonych imipenem oraz opornych na karbapenemy i leczonych kolistyną skuteczność kliniczna tych 
dwóch antybiotyków była porównywalna (ok. 62%); nie stwierdzono zaburzeń neurologicznych u 21 pacjentów leczonych 
kolistyną [248]

•  Na próbie 118 pacjentów leczonych z powodu VAP i bakteriemii o etiologii Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter 
baumannii stwierdzono porównywalną skuteczność kolistyny i karbapenemów [249]

Kolistyna
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•  Na próbie 126 pacjentów z VAP o etiologii P. aeruginosa i A. baumannii stwierdzono podobną skuteczność imipenemu 
(72%) i kolistyny (75%) [250]

•  W jednym z badań wykazano zdecydowanie mniejszą skuteczność kolistyny w stosunku do karbapenemów i ampicyliny 
z sulbaktamem w leczeniu zakażeń; jednakże grupa pacjentów leczona kolistyną była bardziej narażona na niepowodzenie 
terapeutyczne ze względu na wiek i wcześniejszą nieskuteczną antybiotykoterapię, i z tego powodu wnioski wymagają 
potwierdzenia w kolejnych badaniach [251]

7. Podawanie wziewne 
•  Badania dotyczące pacjentów z mukowiscydozą są bardzo szerokie i dowodzą skuteczności kolistyny wziewnej stosowanej 

w okresie obecnych objawowych zakażeń układu oddechowego
•  Zdecydowanie mniej badań dotyczy pacjentów ze szpitalnymi zapaleniami płuc, zakażonych wieloopornymi drobnoustrojami; 

w jednym z badań uzyskano korzystne efekty, dodając formę wziewną kolistyny do podawanej już dożylnie w zapaleniach 
płuc o etiologii Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii; kolistyna (preparat taki jak w Polsce) była podawana 
w dawce jednorazowej 0,5-2 mln j.m. co 8 godz. przez 5-19 dni [252]; w innym badaniu dotyczącym VAP o etiologii 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii i Klebsiella sp. wrażliwych tylko na kolistynę dodanie jej wziewnej 
formy do formy dożylnej nie zwiększyło skuteczności terapeutycznej, jednakże badanie to było prowadzone retrospektywnie 
i na małej grupie pacjentów [253]

8. Objawy uboczne
•  Nefrotoksyczność: w dwóch badaniach na stosowanej dożylnie kolistynie w oddziałach intensywnej terapii nefrotoksyczność 

była stwierdzana u 14 i 19% chorych [254]; na próbie 66 pacjentów ostrą niewydolność nerek stwierdzono u 45% chorych, 
a u 21% kolistyna musiała być odstawiona; prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia nerek było bardziej zależne 
od całkowitej dawki kumulatywnej niż od wielkości dawki dobowej [255]; po miesiącu od zakończenia kuracji poziom 
kreatyniny wracał do wartości sprzed leczenia

•  Neurotoksyczność: w starych badaniach częstość występowania neurotoksyczności była określana po podaniu dożylnym 
na ok. 27% (głównie mająca charakter parestezji) [256] 

9. Dawkowanie 
•  Dawkowanie jest zależne od rodzaju preparatu kolistyny, a więc wyniki badań oraz stosowane w nich dawki różnych 

preparatów kolistyny należy interpretować z dużą ostrożnością
•  Aktualnie w Polsce dostępny jest preparat Colisitin TZF (Polfa Tarchomin)
•  Dawkowanie dożylne:

-	 wg zaleceń producenta: pacjenci o masie ciała £ 60 kg: 50 000 j.m./kg/dobę, maksymalnie do 75 000 jm./kg 
w 3 dawkach podzielonych; pacjenci > 60 kg: 1-2 mln jm. 3 razy na dobę 

-	 istnieją poważne niejasności dotyczące właściwego dawkowania kolistyny i wg niektórych źródeł podana wyżej 
dawka jest zdecydowanie zbyt niska, a dawkowanie kolistyny w ciężkich zakażeniach powinno być podwojone 
[257,258]

-	 na uwagę zasługują doniesienia wskazujące na podawanie dawki nasycającej kolistyny, w szczególności u pacjentów 
z ciężkim zakażeniem: 9 mln j.m., następnie 4,5 mln j.m. co 12 godz. [259]

•  Dawkowanie wziewne: 
-	 u dorosłych i dzieci > 2. roku życia: 1-2 mln j.m. 2 razy dziennie
-	 u dzieci < 2. roku życia: 0,5-1 mln j.m. 2 razy dziennie
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rifampicyna 

1. Stosowanie w leczeniu zakażeń gronkowcowych
Rifampicyna nie może być stosowana w monoterapii, ze względu na małą skuteczność i wysokie ryzyko powstania 
oporności
•  Stosowanie w terapii skojarzonej zakażeń gronkowcowych bez obecności ciała obcego (innych niż osteomyelitis): w me-

taanalizie dotyczącej terapii skojarzonej zakażeń o etiologii S. aureus nie wykazano przewagi tej terapii nad monoterapią 
[260]; badania in vitro kombinacji antybiotyków beta-laktamowych z rifampicyną wykazały nieprzewidywalne efekty, wyka-
zano zarówno synergizm, jak i antagonizm [261]; brak również badań klinicznych wskazujących na przydatność kojarzenia 
w zakażeniach o etiologii gronkowców metycylinowrażliwych; większość badań in vitro kombinacji rifampicyny z wankomy-
cyną wykazała brak efektu lub antagonizm i tylko nieliczne wskazywały na synergizm [262]; w jednym randomizowanym 
badaniu porównującym skuteczność wankomycyny z rifampicyną vs. wankomycyna plus placebo w leczeniu bakteryjnego 
zapalenia wsierdzia o etiologii MRSA wykazano podobną skuteczność, jednakże zanotowano wydłużenie czasu do mo-
mentu ustąpienia bakteriemii w terapii skojarzonej [263]; na podstawie tych oraz innych badań, głównie obserwacyjnych, 
należy stwierdzić, że aktualnie nie ma przesłanek do stosowania rifampicyny w terapii skojarzonej leczenia bakteriemii oraz 
zapalenia wsierdzia na natywnych zastawkach o etiologii gronkowcowej [262, 263, 264]  

•  Leczenie zakażeń gronkowcowych protez zastawek serca: terapia skojarzona zakażeń zastawek serca nie była poddana oce-
nie w badaniach randomizowanych; w retrospektywnych badaniach obserwacyjnych wykazano wysoką skuteczność terapii 
skojarzonej z wankomycyną (75%) w leczeniu zakażeń zastawek serca o etiologii gronkowców koagulazoujemnych [265]; 
w rekomendacjach American Heart Association stosowanie rifampicyny w dawce 900 mg/dobę jest zalecane w terapii sko-
jarzonej z wankomycyną przez 6 tygodni i gentamycyną podawaną przez pierwsze 2 tygodnie [12]

•  Zakażenia implantów ortopedycznych: stosowanie terapii skojarzonej zostało poddane jednemu badaniu randomizowane-
mu w zachowawczym leczeniu zakażonych, ale stabilnych protez stawowych, gdy zakażenie nie trwało dłużej niż 1 rok [266]; 
etiologię zakażenia stanowiły głównie gronkowce złociste metycylinowrażliwe i gronkowce koagulazoujemne metycylino-
oporne; wankomycyna lub flukloksacylina (dawkowana 2 g co 6 godz.- tak jak kloksacylina) były stosowane dożylne przez 2 
tygodnie w skojarzeniu z doustną rifampicyną i następnie przez 3-6 miesięcy podawano doustnie rifampicynę (2 x 450 mg) 
z ciprofloksacyną (2 x 750 mg); wyleczenie stwierdzono u wszystkich 12 pacjentów leczonych terapią skojarzoną i u 7 na 12 
w monoterapii [266]; gorsze efekty uzyskano w leczeniu zachowawczym terapii skojarzonej z wankomycyną zakażonych ciał 
obcych o etiologii MRSA (ryzyko niepowodzenia dla MRSA to 72% vs. 21% dla MSSA) [267] 

•  Leczenie osteomyelitis: w leczeniu przewlekłego osteomyelitis skuteczność terapii skojarzonej z rifampicyną nie była przed-
miotem badań randomizowanych, a jedynie obserwacyjnych [268]; nie ma wystarczających badań, aby zalecać stosowanie 
terapii skojarzonej z rifampicyną [81, 262]; jednakże rifampicyna może być stosowana w skojarzeniu z innym antybiotykiem 
w trudno leczących się zakażeniach. Leczenie zakażeń ciał obcych w ośrodkowym układzie nerwowym: w leczeniu zakażeń 
odpływów komorowych skuteczność rifampicyny wiąże się z jej doskonałą penetracją przez barierę krew–mózg, nawet 
przy niewielkim nasileniu procesu zapalnego; stosowanie rifampicyny w skojarzeniu było poddane jedynie badaniom ob-
serwacyjnym, najczęściej z dobrym efektem, ale z ryzykiem wytworzenia oporności na lek w trakcie kuracji zachowawczej 
zakażenia ciała obcego [262]

2. Inne zastosowania
•  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: stosowanie rifampicyny może być rozważane w terapii zakażeń o etiologii Strepto-

coccus pneumoniae o wysokiej oporności na penicylinę i cefalosporyny III generacji, zawsze w skojarzeniu [13]; aczkolwiek 
jej skuteczność została wykazana jedynie w badaniach na zwierzętach [269]

•  Stosowanie w zakażeniach powodowanych przez wielolekooporne szczepy Acinetobacter baumannii: brak badań kontro-
lowanych nad skutecznością terapii skojarzonej z rifampicyną; opublikowano jedynie nieliczne badania obserwacyjne lub 
wykonane na zwierzętach; w co najmniej 3 badaniach obserwacyjnych oceniających zastosowanie kolistyny z rifampicyną 
w leczeniu bakteriemii i zapaleń płuc wykazano skuteczność kliniczną w  50-76% przypadków [245, 270, 271] 

•  Stosowanie w zakażeniach powodowanych przez wielolekooporne szczepy Pseudomonas aeruginosa: w jednym z badań 
wykazano skuteczność trójlekowej terapii skojarzonej: tykarcyliny z tobramycyną oraz rifampicyną, mimo oporności na 
każdy z tych leków [272,273]

Rifamycyny
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•  Zakażenia powodowane przez Legionella pneumophila: nieliczne badania wskazują, że dodanie rifampicyny do makroli-
dy lub fluorochinolonu nie zwiększa skuteczności terapii, lecz może zwiększyć ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji 
ubocznych [274,275]

•  Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej [87]

3. Dawkowanie
•  Zapalanie opon mózgowo-rdzeniowych: dorośli: 1 x 600 mg; dzieci: 1-20 mg/kg/dobę w 1 lub 2 dawkach podzielonych
•  Bakteryjne zapalenie wsierdzia: 900 mg/dobę w 3 dawkach podzielonych
•  Zakażenia protez stawowych: 900 mg/dobę w 2 dawkach podzielonych
•  Dawkowane w profilaktyce : 600 mg co 12 godz. przez 2 dni; u dzieci od 1 miesiaca życia 10 mg/kg (max. 600 mg) dwa razy 

dziennie przez dwa dni a u dzieci < 1 miesiąca życia 5 mg/kg dwa razy dziennie przez dwa dni

rifaksymina

Antybiotyk podawany w formie doustnej o szerokim spektrum działania i bardzo niewielkim wchłanianiu z przewodu pokar-
mowego.
Rejestracja Food and Drug Administration obejmuje jedynie biegunkę podróżnych. W Polsce lek został zarejestrowany we 
wskazaniu: „leczenie chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bak-
terie wrażliwe na rifaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa”.

1. Wskazania do stosowania
•  Biegunka podróżnych: ma zastosowanie jako profilaktyka biegunki oraz terapia zakażeń powodowanych przez nieinwazyjne 

szczepy Escherichia coli [276]
•  Stosowanie w zakażeniach Clostridium difficile: rifaksymina nie powinna być stosowana jako terapia pierwszego lub dru-

giego rzutu w tych zakażeniach; badania nad rifaksyminą dotyczyły sytuacji wyjątkowych, prowadzono je na pacjentach 
z częstymi nawrotami zakażeń C. difficile; po kuracji stwierdzono znaczny wzrost oporności C. difficile na rifaksyminę [277, 
278]

•  Stosowanie rifaksyminy w innych zakażeniach przewodu pokarmowego: polska rejestracja, która sankcjonuje stosowanie 
tego leku w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na rifaksyminę, jest wyjątkowo nietrafiona, gdyż wskazaniem 
do leczenia nie jest jedynie wrażliwość bakterii wywołujących zakażenie na antybiotyk, ale również dowody kliniczne na 
skuteczność tego antybiotyku; większość drobnoustrojów bakteryjnych wywołujących biegunkę jest wrażliwa na rifaksymi-
nę, ale nie ma dowodów na jej skuteczność w leczeniu, i z tego powodu nie powinna być stosowana

•  Encefalopatia wątrobowa: aktualnie lek nie posiada rejestracji FDA w tym schorzeniu, ale istnieją liczne zaślepione badania 
randomizowane, które wskazują na zmniejszenie liczby przypadków zaostrzeń oraz na zmniejszenie liczby i skrócenie czasu 
hospitalizacji [279, 280]

•  Profilaktyka okołooperacyjna: aktualnie brak wiarygodnych badań, aby stosować rifaksyminę w tym wskazaniu
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W Polsce dostępne są dwa preparaty z tej grupy: furagin (furazidin) i nitrofurantoina. 
Autorzy opracowania nie znaleźli jednak badań udowadniających skuteczność furaginu oraz dowodów na to, że można ten 
preparat stosować w podobnych wskazaniach jak nitrofurantoina.

nitrofurantoina

1. Cechy charakterystyczne nitrofurantoiny [25, 281]
•  Aktywność jedynie w drogach moczowych; ze względu na słabe przenikanie do tkanek nie może być stosowana w odmied-

niczkowym zapaleniu nerek i innych zakażeniach nerek 
•  Spektrum działania obejmuje enterokoki, gronkowce oraz pałeczki Gram–ujemne, z wyjątkiem Proteus sp., Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter sp., Serratia sp.
•   Bardzo niewielki potencjał do powstawania lekooporności
•  Może być stosowna w ciąży z wyjątkiem następujących: okresu > 38 tygodnia ciąży, w trakcie porodu oraz przy nadchodzą-

cym porodzie [297,298]
•  Wzrost nerkowej toksyczności przy niewydolności nerek; nie powinna być stosowana, gdy klirens kreatyniny < 30 ml/min

2. Wskazania
•  Niepowikłane zapalenie pęcherza u kobiet: czas kuracji 7 dni, prawdopodobnie zbliżona eradykacja drobnoustroju do kotri-

moksazolu, jednak mniej badań potwierdzających skuteczność [282]
•  Zapalenie pęcherza powodowane przez wrażliwe bakterie Gram-ujemne, w tym zakażenie związane z cewnikiem do pę-

cherza moczowego
•  Zapalenie pęcherza powodowane przez enterokoki, w tym zakażenie związane z cewnikiem do pęcherza moczowego: gdy 

oporność lub uczulenie na penicyliny; można stosować w zakażeniach powodowanych przez VRE [283]
•  Asymptomatyczna bakteriuria w ciąży [284]
•  Profilaktyka zakażeń dróg moczowych u kobiet z nawracającymi zakażeniami [285]
•  Profilaktyka zakażeń dróg moczowych u dzieci: w zapobieganiu nawrotom zakażeń układu moczowego u dzieci nitrofuran-

toina jest bardziej skuteczna niż kotrimoksazol; jednakże częściej była odstawiana ze względu na objawy uboczne ze strony 
przewodu pokarmowego; należy zaznaczyć, że profilaktyczne podawanie antybiotyków po pierwszym epizodzie odmied-
niczkowego zapalenia nerek lub u dzieci z niewielkim lub umiarkowanym odpływem pęcherzowo-moczowodowym może 
nie być bardziej skuteczne niż placebo [286]

3. Dawkowanie
•  Leczenie zakażenia dróg moczowych: 200-400 mg/dobę w 4 dawkach podzielonych
•  Profilaktyka zakażeń: 50 mg/dobę

Nitrofurany
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1. Różnice między trimetoprimem i kotrimoksazolem
•  Celem dodania sulfonamidu do trimetoprimu było uzyskanie efektu synergistycznego i nasilenie jego działania oraz zmniej-

szenie ryzyka narastania oporności; opóźnienie tempa narastania oporności zostało wykazane jedynie w badaniach in vi-
tro i jest kwestionowane w badaniach epidemiologicznych na przykładzie krajów, które używały głównie trimetoprimu; 
synergizm obu składników został wykazany in vitro, jednak prawdopodobnie nie ma znaczenia w leczeniu zakażeń dróg 
moczowych [26]

2. Zastosowanie trimetoprimu
•  Zakażenia układu moczowego: trimetoprim jest podobnie skuteczny jak kotrimoksazol w zakażeniach układu moczowego 

zarówno u dorosłych, jak i u dzieci [287]
•  Stosowany w przypadku zakażeń układu moczowego powodowanych przez wrażliwe szczepy E. coli, P. mirabilis, 

K. pneumoniae, Enterobacter sp. i gronkowce koagulazoujemne

3. Kotrimoksazol, wskazania w warunkach szpitalnych
•  Odmiedniczkowe zapalenie nerek: nie powinien być stosowany w terapii empirycznej zakażeń wymagających hospitalizacji; 

może być zastosowany jako doustna kontynuacja leczenia po weryfikacji wyników antybiogramu [55]; w zakażeniach powi-
kłanych wykazano przewagę fluorochinolonów nad kotrimoksazolem [288]

•  Szpitalne zakażenia układu moczowego: jedynie w terapii celowanej [55]
•  Profilaktyka okołooperacyjna zakażeń w zabiegach urologicznych [55]
•  Profilaktyka zakażeń u osób z neutropenią: profilaktyczne stosowanie fluorochinolonu skuteczniej zapobiega zakażeniom 

i obniża śmiertelność [289]
•  Zakażenia Stenotrophomonas maltophilia: nadal stanowi lek z wyboru [290]
•  Bakteriemia: może być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie można podać innych antybiotyków, głównie beta-lak-

tamowych; badania kliniczne potwierdzają skuteczność w leczeniu zakażeń krwi o etiologii Escherichia coli, Klebsiella sp., 
Proteus, Enterobacter, Yersinia enterocolitica [26]

•  Zapalenia płuc o etiologii Pneumocystis carinii 
•  Zakażenia o etiologii MRSA: może być stosowany w pozaszpitalnych łagodnych zakażeniach skóry o etiologii CA-MRSA; 

w zakażeniach kości i stawów jako kontynuacja w terapii doustnej; alternatywnie do wankomycyny w ropniu mózgu, ropniu 
nadtwardówkowym [217]

4. Dawkowanie kotrimoksazolu
•  Dawkowanie w zakażeniach układu moczowego: najczęściej 2 x 960 mg
•  Dawkowanie w terapii doustnej zakażeń kości o etiologii MRSA: 4 mg/kg (wg trimetoprimu) 2 razy na dobę
•  Zapalenie płuc o etiologii Pneumocystis carinii: 15-20 mg/kg/dobę (wg trimetoprimu) w 3-4 dawkach podzielonych
•  Ciężkie zakażenia Stenotrophomonas maltophilia: dawkowanie podobne jak dla Pneumocystis carinii, tj. ≥ 15 mg/kg/dobę 

(wyliczane wg trimetoprimu) [290, 291]
•  Profilaktyka w zabiegach urologicznych: jednorazowo 960 mg doustnie na 1 godz. przed zabiegiem

Trimetoprim i kotrimoksazol
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1. Wskazania do stosowania w szpitalu 
•  Wtórne zapalenie otrzewnej: w skojarzeniu z antybiotykami, których spektrum nie obejmuje beztlenowców, głównie ce-

falosporynami i ciprofloksacyną [45]
•  Stany zapalne miednicy mniejszej: w skojarzeniu z cefriaksonem i doksycykliną [52]
•  Zachłystowe zapalenie płuc, ropień płuca: najczęściej w skojarzeniu z antybiotykiem beta-laktamowym bez inhibitora beta-

laktamazy [292]
•  Zakażenia tkanek miękkich, gdy należy podejrzewać zakażenie beztlenowcami: dotyczy przewlekłych zmian skórnych ulega-

jących zakażeniu lub martwiczych zapaleń powięzi u pacjentów z niedokrwieniem kończyny; alternatywnie do klindamycy-
ny; w skojarzeniu głównie z cefalosporyną III generacji [7]

•  Ropień mózgu: gdy ropień jest wtórny do zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zakażeń zębopochodnych lub gdy 
źródło zakażenia nie jest znane najczęściej w skojarzeniu z penicyliną lub ceftriaksonem [293]

•  Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu [294]
•  Zakażenia Clostridium difficile [295]
•  Stosowanie miejscowe metronidazolu: stosowanie metronidazolu w postaci 1-procentowego roztworu lub 0,75-0,80-pro-

centowego żelu jest uzasadnione w przypadku ran cuchnących, gdy zakażenie powodowane jest najprawdopodobniej przez 
beztlenowce [296]

•  Profilaktyka okołooperacyjna w zabiegach, w których powikłania infekcyjne mogą być powodowane przez bakterie beztle-
nowe

2. Dawkowanie
•  W zakażeniach jamy brzusznej: 

-	 dorośli: 2 x 500 mg iv
-	 dzieci dożylnie: 22,5-40 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych

•  W ciężkich zakażeniach o etiologii bakterii beztlenowych: 3 x 500 mg iv 
•  W zakażeniach C. difficile:

-	 dorośli doustnie: 3 x 500 mg lub 4 x 250 mg; w wyjątkowych sytuacjach może być podany dożylnie
-	 dzieci doustnie: 30 mg/kg/dobę w 3 dawkach podzielonych

•  W eradykacji Helicobater pylori: 3 x 500 mg doustnie
•  Profilaktyka okołooperacyjna

-	 przedoperacyjnie: 15 mg/kg podawane przez 30-60 min, tak aby wlew zakończyć 1 godz. przed zabiegiem u dzieci 
przedoperacyjnie 10 mg/kg iv

-	 pooperacyjnie: 7,5 mg/kg po 6-12 godz. od dawki przedoperacyjnej

Metronidazol
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