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StreSzczenie:    cel: Celem pracy była analiza retrospektywna dokumentacji chorych leczonych z powodu ostrego zapalenia wyrostka sut-
kowatego (OZWS) w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w Białymstoku, jak również dostępnego piśmiennictwa na ten temat, 
w celu określenia optymalnych zasad postępowania w OZWS. 

  Materiał i metody: Analiza retrospektywna 40 pacjentów leczonych z powodu OZWS w latach 2001–2017. Kryteria włączenia 
pacjentów przyjęto za Anthonsenem i wsp.[15].

  Wyniki: Średni wiek badanych wynosił 46 miesięcy, 37% dzieci miało mniej niż 2 lata, 2/3 przypadków nie było poprzedzonych 
wcześniejszymi epizodami OMA, a 69% pacjentów otrzymywało antybiotyk przed przyjęciem do szpitala. W badaniach labo-
ratoryjnych u 95% dzieci stwierdzono podwyższone wykładniki stanu zapalnego (CRP, leukocytoza), ich wartość była wyższa 
wśród chorych zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Wskazaniami do tomografii komputerowej (TK) był brak po-
prawy po leczeniu zachowawczym przez 48 godzin lub objawy obecności ropnia podokostnowego. Badanie to wykonano u 
35% chorych; 24 małych pacjentów (60%) leczono wyłącznie zachowawczo: myringotomią bez/z założeniem drenu wentyl-
acyjnego oraz antybiotykoterapię dożylną. Najczęściej stosowanym antybiotykiem był ceftriakson – otrzymało go 75% dzieci. 
Szesnastu pacjentów (40%) wymagało wykonania mastoidektomii, w jednym przypadku obustronnie. Najczęstszym wska-
zaniem (30%) do mastoidektomii była obecność ropnia podokostnowego. 

  Wnioski: W niepowikłanych przypadkach OZWS TK nie musi być wykonywana rutynowo, należy wykonać myringotomię z lub 
bez założenia drenów wentylacyjnych i rozpocząć empiryczną antybiotykoterapię dożylną. W przypadku obecności ropnia podo-
kostnowego wskazane jest wykonanie TK z kontrastem i mastoidektomią. Przy braku poprawy lub pogorszeniu stanu pacjenta 
po 48 godzinach leczenia zachowawczego należy wykonać TK z kontrastem i na jej podstawie podjąć decyzję o mastoidektomii.

SłoWa kluczoWe:   ostre zapalenie wyrostka sutkowatego, dzieci, ostre zapalenie ucha środkowego, postępowanie

abStract:   aim: Aim of the study was retrospective analysis of the patients documentation treated for acute mastoiditis (AM) in 
Department of Pediatric Otolaryngology in Bialystok and available literature on this subject to determine the optimal rules 
of treatment in AM. 

  Material and methods: A retrospective analysis of 40 patients treated for AM in 2001–2017. We have adopted Anthonsen et al. [15] 
AM diagnosis criteria to include patients to this study. 

  results: The mean age of the respondents was 46 months, 37% of children were less than 2 years old. 2/3 of the cases were 
not preceded by previous acute otitis media (AOM) episodes. 69% of patients received antibiotics before admission to the 
hospital. In laboratory studies, 95% of patients had elevated indices of inflammation (CRP, leukocytosis), and their value was 
higher among patients qualified for surgery. The indications for computed tomography (CT) were the lack of improvement 
after conservative treatment for 48 hours or symptoms of the presence of subperiosteal abscess. CT was performed in 35% 
of patients. 24 patients (60%) were treated only conservatively: myringotomy without / with the insertion of a ventilation 
tubes and intravenous antibiotic therapy. The most commonly used antibiotic was ceftriaxone - 75% of patients. 16 patients 
required mastoidectomy. The most common indication (30%) for mastoidectomy was the presence of subperiosteal abscess.

  conclusion: In uncomplicated AM cases CT does not have to be routinely performed, a myringotomy should be performed with 
or without drains insertion and an empiric intravenous antibiotic therapy should be started. In presence of a subperiosteal 
abscess, it is recommended to perform CT with contrast and mastoidectomy. Deterioration of the patient’s condition or 
lack of improvement after 48 hours of conservative treatment obliges us to make a CT and on the basis of the decision on 
mastoidectomy.
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WStęp

Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego (OZWS) jest najczęstszym 
powikłaniem ostrego zapalenia ucha. Wprowadzenie antybioty-
koterapii znacząco obniżyło częstość jego występowania do ok. 
1,2–4,8/100 000 dzieci ≤14. roku życia/rok [1, 6, 15, 17]. Dane 
dotyczące wypływu ograniczania antybiotykoterapii i szczepień 
przeciwko pneumokokom na częstość występowania OZWS są 
sprzeczne. Brak ścisłej definicji OZWS powoduje, że podawane 
w literaturze informacje nie zawsze są porównywalne. Opinie na 
temat wykonywania badań obrazowych w przypadkach OZWS 
są różnorodne i wahają się od całkowitego negowania potrzeby 
ich wykonania do zalecania takiej procedury we wszystkich przy-
padkach [2, 16, 22]. W coraz większym zakresie proponowane jest 
postępowanie zachowawcze, ale w tym przypadku również brak 
jednolitego stanowiska.

Celem pracy jest analiza retrospektywna dokumentacji chorych 
leczonych z powodu OZWS w Klinice Otolaryngologii Dziecię-
cej w Białymstoku, jak również dostępnego piśmiennictwa na ten 
temat, by określić optymalne zasady postępowania.

Metodyka

Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji 40 pacjen-
tów leczonych z powodu OZWS w latach 2001–2017. Do badań 
kwalifikowano dzieci spełniające kryteria rozpoznania OZWS za-
proponowane przez Anthonsena i wsp. [15]: 

•	 objawy kliniczne wskazujące na przebycie ostrego zapalenia 
ucha w okresie ostatnich 2 tygodni;

•	 przynajmniej trzy z czterech objawów: 1) odstawanie 
małżowiny usznej, 2) zaczerwienienie za małżowiną 
uszną, 3) ból przy obmacywaniu wyrostka, 4) obrzęk 
za małżowiną uszną z/bez chełbotania (ropień 
podokostnowy); 

•	 i/lub cechy ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego 
stwierdzone podczas leczenia operacyjnego. 

 
Z badań wyłączono dzieci z zapaleniem wyrostka sutkowatego w 
przebiegu przewlekłego zapalenia ucha.

Analizie poddawaliśmy: objawy miejscowe i otoskopowe, objawy ogól-
ne, wyniki badań laboratoryjnych (CRP, leukocytoza), wyniki badań 
bakteriologicznych, stosowaną diagnostykę radiologiczną, obecność 
innych powikłań, sposób leczenia zachowawczego i chirurgicznego.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
UMwB nr RI002/301/2018.

Wyniki

Średnia wieku badanych wynosiła 46 miesięcy (zakres: 7 miesięcy – 
15 lat, mediana 32 miesiące), 37% dzieci miało mniej niż 2 lata, 65% 
stanowili chłopcy. W 22 przypadkach OZWS dotyczyło ucha lewe-
go, w 17 prawego, w jednym przypadku zmiany były obustronne. 

Około 1/4 chorych zgłaszała w wywiadzie przebyte wcześniej ostre 
zapalenia ucha. Dla większości jednak było to pierwsze zachoro-
wanie. 69% chorych otrzymywało antybiotyk przed przyjęciem do 
szpitala, średnio przez 3 dni (mediana 2). Najczęściej przyjmowa-
nymi antybiotykami były: amoksycylina z kwasem klawulanowym, 
cefuroksym i amoksycylina. 

W obrazie wziernikowym ucha dominowały objawy ostrego sta-
nu zapalnego, które stwierdzono u 90% chorych, wyciek z ucha 
obserwowano u 20% chorych, zwężenie przewodu słuchowego 
wynikające z opadnięcia tylnej ściany przewodu u 13%. Zmiany w 
obrębie wyrostka sutkowatego, takie jak: odstawanie małżowiny 
usznej, zaczerwienienie i obrzęk za małżowiną uszną, ból przy ob-
macywaniu wyrostka obserwowano u wszystkich chorych. Połowa 
dzieci miała w chwili przyjęcia temperaturę ciała powyżej 38°C. 

W badaniach laboratoryjnych u 95% chorych stwierdzono pod-
wyższone CRP. Wynosiło ono średnio 73 mg/l (zakres: 2,7–393, 
mediana 51). Było ono nieco wyższe wśród chorych, którzy wy-
magali leczenia operacyjnego: 81 mg/l vs 68 mg/l u chorych nie-
operowanych. Wartość leukocytozy wynosiła średnio 13,6 tys. 
(zakres: 6,7–21 tys.) i również była nieco wyższa wśród chorych 
zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. 

Wskazaniami do tomografii komputerowej (TK) był brak poprawy 
po leczeniu zachowawczym przez 48 godzin lub objawy obecno-
ści ropnia podokostnowego (chełbotanie). Badanie to wykonano 
u 14 chorych (35%). 

Dwudziestu czterech chorych (60%) leczono wyłącznie zachowaw-
czo – myringotomią bez/z założeniem drenu wentylacyjnego oraz 
antybiotykoterapią dożylną. Najczęściej stosowanym antybiotykiem 
w terapii dożylnej był ceftriakson – 75% chorych; 70% chorych 
było leczonych jednym antybiotykiem przez cały okres terapii. U 
17% terapię uzupełniano podaniem metronidazolu –antybiotyku 
działającego przeciwko bakteriom beztlenowym. W sześciu przy-
padkach antybiotykoterapia została zmieniona w trakcie leczenia.

Szesnastu chorych (40%) wymagało wykonania mastoidektomii, w 
jednym przypadku obustronnie. Najczęstszym wskazaniem (30%) 
do mastoidektomii była obecność ropnia podokostnowego. Powi-
kłania wewnątrzczaszkowe w postaci ropnia zewnątrzoponowego 
w okolicy zatoki esowatej i tylnym dole czaszki obserwowano u 
trzech chorych (7,5%). Spośród nich jeden miał również zakrze-
powe zapalenie zatoki esowatej. 

Jedynie u 39% chorych z materiału pobranego do badania bakte-
riologicznego (materiał z ucha środkowego lub wyrostka) wyizolo-
wano patogen. Najczęściej był to S. pneumoniae (19%), w połowie 
przypadków wykazujący oporność na penicylinę. 

Czas hospitalizacji wynosił średnio 9,3 dni (zakres 4–21 dni, mediana 9).

dySkuSja

Van Zuijlen i wsp. [1] w publikacji z 2001 r. oceniali częstość wy-
stępowania OZWS w różnych krajach. Okazało się, że tam, gdzie 
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stosowanie antybiotykoterapii w ostrym zapaleniu ucha jest ograni-
czone, częstość zachorowań wynosiła 3,8/100000/dzieci ≤14. roku 
życia/rok. Tam, gdzie antybiotykoterapia jest powszechnie stosowa-
na, częstość występowania OZWS wyniosła 1,2–2/100000/dzieci 
≤14. roku życia/rok. Dane te wskazują, że restrykcyjne wstrzymy-
wanie się od stosowania antybiotyków może wpływać na częstość 
występowania OZWS – po wprowadzeniu ograniczeń w stoso-
waniu antybiotyków w ostrym zapaleniu ucha niektórzy badacze 
obserwowali wzrost zachorowań na OZWS [40, 41]. Inne badania 
nie potwierdzają jednak tej tendencji [6, 15, 28]. 

Wpływ leczenia OMA antybiotykami analizowali w swojej pracy 
Thompson i wsp. [28]. Ryzyko wystąpienia OZWS po OMA wy-
nosiło 1,8/10 000 incydentów leczonych antybiotykami i 3,8/10 
000, gdy ich nie stosowano. Podanie antybiotyku zmniejsza więc 
ryzyko choroby o połowę, ale NNTT (liczba dzieci z OMA, któ-
ra musi być leczona, aby zapobiec jednemu OZWS) wynosi 4831. 
Antybiotykoterapia zastosowana w ostrym zapaleniu ucha nie 
zabezpiecza przed wystąpieniem OZWS; 69% naszych chorych z 
OZWS otrzymało antybiotyk z chwilą wystąpienia dolegliwości ze 
strony ucha. W piśmiennictwie odsetek chorych leczonych anty-
biotykiem przed wystąpieniem OZWS wynosi od 30% do 68% [11, 
15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 31]. 

Zwraca się również uwagę na wpływ szczepień przeciwko pneu-
mokokom na częstość występowania OZWS. Po wprowadzeniu 
szczepień obserwowano zmniejszenie występowania OZWS o ok. 
20–45% [8, 9]. W badaniach przeprowadzonych przez Halgrimso-
na i wsp. [29] stwierdzono spadek częstości występowania OZWS 
po wprowadzeniu PSV7 jedynie wśród dzieci poniżej 2. roku ży-
cia, jednakże potem częstość zachorowań wróciła do poziomu 
sprzed szczepień. Obserwowano zmniejszenie odsetka OZWS 
wywołanych przez S. pneumoniae, a wzrost wywołanych przez 
S. pyogenes [9]. W badaniach przeprowadzonych w USA spadek 
częstości występowania OZWS nastąpił dopiero po wprowadze-
niu szczepionki 13-walentnej [30]. Szczepienia nie wpłynęły na 
częstość występowania powikłań przy zapaleniu wyrostka, takich 
jak: ropień podokostnowy, ropień zewnątrzoponowy, zakrzepowe 
zapalenie zatok żylnych, jak też na odsetek chorych wymagających 
antromastoidektomii [8].

Wiele publikacji przedstawia bardzo różniące się między sobą dane 
dotyczące OZWS. Wynika to po części z faktu braku ustalonej 
definicji i kryteriów diagnostycznych tej jednostki chorobowej. 
Często przypadki zapalenia wyrostka w przebiegu przewlekłego 
zapalenia ucha czy mastoiditis latens są bowiem przedstawiane 
łącznie z OZWS. W przeglądzie badań na temat OZWS przedło-
żonym przez van den Aardwega i wsp. [24] na 65 prac jedynie 26 
przedstawiło kryteria diagnostyczne, które znacząco różniły się 
między sobą. Groth i wsp. [17] zaproponowali następujące kryte-
ria rozpoznania OZWS: obecność wydzieliny ropnej lub ostrego 
stanu zapalnego stwierdzonego w obrębie wyrostka sutkowatego 
podczas mastoidektomii lub objawy kliniczne ostrego zapalenia 
ucha środkowego (obecne lub przebyte w przeciągu 14 poprze-
dzających dni) oraz dwa lub więcej objawów w okolicy zamałżo-
winowej i/lub opadanie ściany przewodu słuchowego. Kryteria 
przyjęte przez Anthonsena i wsp. [15] są podobne, wymagana jest 
jednak obecność przynajmniej trzech objawów ze strony wyrostka 

sutkowatego. W naszym opracowaniu przyjęliśmy kryteria rozpo-
znania zgodne z tą propozycją. 

Ropień podokostnowy jest częstym powikłaniem OZWS. Wśród 
naszych chorych rozpoznano go u 30% chorych. Podawany w pi-
śmiennictwie odsetek dzieci z tym powikłaniem wynosi ok. 20% 
[12, 17, 18, 31]. Powikłania wewnątrzczaszkowe obserwowaliśmy 
u 7,5% naszych chorych, co odpowiada danym najczęściej spotyka-
nym w piśmiennictwie [12, 18, 20, 31]. Wszystkie przypadki powi-
kłań wewnątrzczaszkowych występowały u chorych, którzy mieli 
również ropień podokostnowy, 25% chorych z ropniem podokost-
nowym miała współistniejące powikłanie wewnątrzczaszkowe. 

W przedstawianym materiale badania radiologiczne wykonano 
u 35% chorych. We wszystkich przypadkach wykonywano tomo-
grafię komputerową (TK) wysokiej rozdzielczości z kontrastem, 
co pozwala zarówno na ocenę zmian w obrębie struktur kostnych, 
jak i ewentualnych powikłań wewnątrzczaszkowych i zmian w 
tkankach miękkich [32]. Wskazaniami do TK była obecność lub 
podejrzenie ropnia podokostnowego, brak poprawy po leczeniu 
zachowawczym, podejrzenie powikłań wewnątrzczaszkowych. 
Ocenia się, że badanie TK ma wartość predykcyjną dodatnią wy-
noszącą 50% i ujemną wynoszącą 100% w rozpoznawaniu „zlewa-
jącego się” OZWS. Natomiast badanie TK z kontrastem ma war-
tość predykcyjną dodatnią 80% i ujemną 94% w rozpoznawaniu 
powikłań wewnątrzczaszkowych [27]. Istnieją duże różnice po-
glądów na temat wskazań do wykonania tego badania, w efekcie 
odsetek chorych, u których wykonano TK waha się od 0,5 do 86% 
[11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 33]. W badaniach wykonanych w Da-
nii, obejmujących 214 chorych, TK została wykonana w jednym 
przypadku [15]. Należy jednak podkreślić, że w grupie tej nie było 
żadnego chorego z powikłaniami wewnątrzczaszkowymi. Autorzy 
uważają, że postępowanie takie jest słuszne, ponieważ nie wyka-
zano, aby częstsze wykonywanie TK wpływało istotnie na wyni-
ki leczenia [15]. Luntz i wsp. [16] uważają natomiast, że zarów-
no objawy kliniczne, jak i wskaźniki laboratoryjne nie pozwalają 
na wykluczenie obecności powikłań wewnątrzczaszkowych, tak 
więc wykonanie badań obrazowych powinno być przeprowadzo-
ne w każdym przypadku OZWS. Chesney i wsp. [34] uważają ta-
kie postępowanie za kontrowersyjne ze względu na ekspozycję na 
promieniowanie rentgenowskie i konieczność ogólnego znieczu-
lenia do badania małego dziecka. Uważają, że badanie to powin-
no być zarezerwowane dla chorych: z objawami neurologicznymi, 
podejrzeniem przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem, ciężkim 
lub pogarszającym się stanem ogólnym, brakiem poprawy lub 
pogorszeniem mimo leczenia zachowawczego, podejrzewanych 
o powikłania wewnątrzczaszkowe. Marom i wsp. [12] za wskaza-
nie do TK uważają również obecność ropnia podokostnowego, co 
jest zgodnie z postępowaniem przyjętym w naszym ośrodku. W 
naszym materiale powikłania wewnątrzczaszkowe towarzyszyły 
powikłaniom w postaci ropnia podokostnowego. Również Luntz i 
wsp. [16] stwierdzili obecność powikłań wewnątrzczaszkowych u 
50% chorych z ropniem podokostnowym, a jedynie u 3% bez tego 
powikłania. Vassbotn i wsp. [35] stwierdzili, że tylko połowa ropni 
podokostnowych zauważonych podczas mastoidektomii została 
rozpoznana wcześniej, w trakcie badania klinicznego . Uważają 
więc, że badanie TK powinno być wykonywane u chorych, u któ-
rych podejmowane są próby leczenia zachowawczego. 
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oznacza, że dawkowanie go nawet co osiem godzin może okazać 
się zbyt rzadkie [3]. Część autorów uważa za konieczne dodanie 
antybiotyku aktywnego przeciwko florze beztlenowej ze względu 
na ryzyko zakażenia F. necrophorum [18, 20]

Na tę ostatnią bakterią beztlenową zwraca się w ostatnim okre-
sie dużą uwagę, jako na patogen wywołujący OZWS o ciężkim 
przebiegu [7, 25, 38]. Spośród 43 dzieci z OZWS wywołanym 
przez tę bakterię 93% wymagało interwencji chirurgicznej w po-
staci mastoidektomii, a w grupie, w której przyczyną OZWS były 
inne patogeny, jedynie 9% [39]. Stergiopoulou i wsp. [38] dokonali 
przeglądu opisanych w literaturze 20 przypadków zakażeń uszno-
pochodnych u dzieci poniżej 2. roku życia spowodowanych przez 
F. necrophorum. U wszystkich obserwowano dalsze powikłania, 
83% miało ropień zewnątrz- lub wewnątrzoponowy, a wszystkie 
wymagały mastoidektomii. W badaniach Gelbart i wsp. [7] F. ne-
crophorum wykryto w 13% przypadków OZWS (posiewy i bada-
nie PCR, głównie PCR). Spośród OZWS z dalszymi powikłaniami 
41% było spowodowanych przez ten patogen. 

Zjawisko częstszego występowania zakażeń wywołanych przez F. 
necrophorum nie zostało dotychczas wyjaśnione. Jako przyczynę 
wymienia się: ograniczenie antybiotykoterapii, zmianę wirulencji 
patogenu, stosowanie nowoczesnych metod identyfikacji patoge-
nu, powszechne szczepienia przeciw pneumokokom, które powo-
dują zmianę flory i wzrost nosicielstwa F. necrophorum, wzrost 
oporności jej bakterii penicylinę [7, 38].

WnioSki:

Na podstawie analizy materiału własnego i literatury można za-
proponować następujące zalecenia: 

1.  W niepowikłanych przypadkach ZWS tomografia komputero-
wa nie musi być rutynowo wykonywana. Należy wykonać my-
ringotomię z lub bez założenia drenów i rozpocząć empiryczną 
antybiotykoterapię dożylną.

2.  W przypadku obecności ropnia podokostnowego wskazane 
jest wykonanie tomografii komputerowej z kontrastem i ma-
stoidektomia.

3.  Przy braku poprawy lub pogorszeniu po 48 godzinach leczenia za-
chowawczego należy wykonać tomografię komputerową z kontra-
stem i na podstawie jej wyniku podjąć decyzję o mastoidektomii.

Przyjętym w naszym ośrodku, jak również powszechnie zaakcep-
towanym postępowaniem w niepowikłanych OZWS, jest wyko-
nanie myringotomii z lub bez założenia drenażu wentylacyjnego 
i wdrożenie antybiotykoterapii dożylnej [13]. Pacjenci, u których 
postępowanie to w przeciągu 48 godzin nie przynosiło poprawy, 
wymagali diagnostyki radiologicznej i leczenia chirurgicznego w 
postaci antromastoidektomii. Jako wskazanie do interwencji chi-
rurgicznej traktujemy również obecność powikłań zewnątrz- lub 
wewnątrzczaszkowych. Wśród naszych pacjentów z OZWS 40% 
z nich wymagało leczenia chirurgicznego, przy czym w 30% przy-
padków wskazaniem była obecność ropnia podokostnowego. W 
większości publikacji odsetek ten jest nieco niższy, wynosi ok. 25–
35% [15, 17, 21, 23]. Wyższy odsetek może wynikać ze specyfiki od-
działu referencyjnego, do którego kierowane są cięższe przypadki. 
W badaniu Gorphe’a i wsp. [19] mastoidektomię wykonano u 67% 
chorych, przy czym wszyscy z nich mieli ropień podokostnowy. 

W ostatnim czasie pojawiają się publikacje negujące potrzebę wy-
konywania mastoidektomii nawet w przypadkach obecności rop-
ni podokostnowych. Autorzy tych publikacji uważają, że nakłucie 
lub nacięcie ropnia oraz antybiotykoterapia dożylna są terapią wy-
starczającą dla większości chorych [10, 13, 20, 21, 22, 42]. Z ana-
lizy przeprowadzonej przez Anne’a i wsp. [4] wynika jednakże, 
że 12,5% chorych leczonych w ten sposób wymagało mastoidek-
tomii. Nieliczni autorzy kwestionują nawet potrzebę wykonania 
myringotomii w OZWS [26, 36]. W naszym materiale jedynie u 
39% chorych z materiału pobranego do badania bakteriologicz-
nego wyizolowano patogen. Wynika to po części z powszechnie 
stosowanej antybiotykoterapii przed przyjęciem do szpitala, ale 
również z tego, że badania bakteriologiczne wykonywane są poza 
szpitalem. Podobny – 30% odsetek dodatnich posiewów – przed-
stawili Marom i wsp. [12] oraz Geva i wsp. [26]. W większości pu-
blikacji odsetek ten jest znacząco wyższy i wynosi ponad 60% [17, 
22, 23, 31]. Najczęściej izolowanym patogenem w naszych bada-
niach był S. pneumoniae, podobnie jak w większości opracowań 
[5, 14, 15, 17, 19, 23, 35, 37].

Biorąc pod uwagę, że dwa najczęściej stwierdzane patogeny OZWS 
to S. pneumoniae i S. pyogenes, antybiotykoterapia empiryczna 
powinna obejmować oba te patogeny. Ze względu na utrzymującą 
się w Polsce wysoką oporność S. pneumoniae na penicyliny, naj-
częściej stosowanym przez nas antybiotykiem był ceftriakson. W 
krajach skandynawskich nadal stosowana jest penicylina i cefalo-
sporyny II generacji [15, 17]. Zaleca się również podawanie amok-
sycykliny z kwasem klawulanowym [21, 22, 26], jednakże lek ten 
przy podaniu dożylnym ma krótki okres połowicznej eliminacji, co 
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