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Cefalosporyny
Aneta Nitsch-Osuch, Andrzej K. Wardyn

I. Cefalosporyny
 charakterystyka ogólna
6
Podzia³, mechanizm i zakres dzia³ania
Cefalosporyny s¹ antybiotykami bakteriobójczymi o szerokim spektrum dzia³ania przeciwbakteryjnego. Mechanizm dzia³ania cefalosporyn polega na hamowaniu biosyntezy ciany komórkowej bakterii, co prowadzi do jej rozpadu w wyniku procesu osmotycznego i nasilenia aktywnoci enzymów autolitycznych. Cefalosporyny s¹ zaliczane do antybiotyków beta-laktamowych  obok penicylin,
karbapenemów i monobaktamów.
Obecnie wyró¿nia siê cztery generacje cefalosporyn, a za kryterium podzia³u przyjêto zakres dzia³ania przeciwbakteryjnego.
I generacja (cefadroksyl, cefradyna, cefaleksyna, cefazolina) aaa
Dzia³aj¹ przede wszystkim na bakterie Gram-dodatnie (g³ównie tlenowe ziarniaki), w tym wra¿liwe na metycylinê szczepy Staphylococcus aureus. Nie wykazuj¹ aktywnoci wobec bakterii Gram-ujemnych, takich jak np. Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. Preparaty tej grupy s¹ ma³o oporne na dzia³anie
beta-laktamaz.
II generacja (cefaklor, cefuroksym, cefprozyl, cefamandol) aaa
Bardziej oporne na dzia³anie beta-laktamaz w porównaniu z I generacj¹ (mniejsze ryzyko nieskutecznoci terapii w przypadku zaka¿eñ wywo³anych drobnoustrojami produkuj¹cymi te enzymy), s³abiej dzia³aj¹ na bakterie Gram-dodatnie, ale silniej na bakterie Gram-ujemne (z wyj¹tkiem cefamandolu). Wykazuj¹ umiarkowan¹ aktywnoæ w zaka¿eniach szczepami Haemophilus influenzae produkuj¹cymi
beta-laktamazê (cefuroksym) oraz brak aktywnoci wobec Streptococcus pneumoniae o zmniejszonej wra¿liwoci na penicylinê (cefaklor).
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Tabela 1. Spektrum przeciwbakteryjne cefalosporyn
I generacja

6

II generacja

III generacja
formy
doustne

III generacja
formy
parenteralne

Streptococcus
pyogenes

+++

+++

+++

+++

Streptococcus
pneumoniae

+++

+++

+

+++

Enterococcus sp.









Staphylococcus
aureus

+++

+++



++

MRSA









beztlenowe
ziarenkowce

++

++



++

Haemophilus
influenzae



+++

+++

+++

Moraxella
catarrhalis



+++

++

+++

Enterobacteriaceae

++

++

+++

+++

Pseudomonas
aeruginosa







++

Acinetobacter sp.







++

Bacteroides sp.







+/

Chlamydia sp.









Mycoplasma sp.









Legionella sp.









III generacja (cefiksym, ceftybuten, cefetamet, ceftriakson, cefoperazon,
cefotaksym, ceftazydym, ceftyzoksym, cefodyzym) aaa
Aktywne przede wszystkim wobec bakterii Gram-ujemnych (czêæ obejmuje
swoim spektrum dzia³ania równie¿ Pseudomonas aeruginosa  np. ceftazydym),
oporne na dzia³anie beta-laktamaz, stosowane w zaka¿eniach wywo³anych przez
Haemophilus influenzae wytwarzaj¹cych beta-laktamazy. Preparaty do stosowania
doustnego i pozajelitowego ró¿ni¹ siê aktywnoci¹ wobec Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus. Doustne cefalosporyny III generacji nie dzia³aj¹ na
gronkowce ani pneumokoki oporne na penicylinê, podczas gdy preparaty pozajeli66
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towe charakteryzuj¹ siê zmienn¹ aktywnoci¹ wobec gronkowców (najwiêksza dotyczy ceftriaksonu i cefotaksymu, najmniejsza  ceftazydymu) oraz wobec pneumokoków opornych na penicylinê (dobr¹ aktywnoæ wykazuje np. ceftriakson).
IV generacja (cefepym, cefpyrom)  dostêpna od 1997 roku, stosowana jedynie
w formie pozajelitowej, o poszerzonym spektrum wobec bakterii Gram-dodatnich
(równie¿ Streptococcus pneumoniae o zmniejszonej wra¿liwoci na penicylinê) oraz
Gram-ujemnych (równie¿ Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, produkuj¹cych beta-laktamazy, beztlenowców, z wyj¹tkiem Bacteroides).
Z przedstawionej powy¿ej charakterystyki wynika, ¿e cefalosporyny s¹ nieaktywne wobec drobnoustrojów atypowych (Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Legionella sp.), metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus (MRSA), eneterokoków, pa³eczek Gram-ujemnych wytwarzaj¹cych enzymy substratowe o rozszerzonym profilu dzia³ania (ESBL) lub cefalosporynazy (Enterobacter) oraz Listeria
monocytogenes i beztlenowców Bacteroides sp.
Spektrum dzia³ania przeciwbakteryjnego poszczególnych generacji cefalosporyn przedstawiono w tabeli 1.

Farmakokinetyka
W³aciwoci farmakokinetyczne cefalosporyn dostêpnych w Polsce przedstawia tabela 2.
Analizuj¹c podane wy¿ej wartoci i cechy, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e cefalosporyny
doustne szybko i ³atwo wch³aniaj¹ siê z przewodu pokarmowego, choæ ich biodostêpnoæ mo¿e byæ zmieniona przez podawanie ich w trakcie posi³ku lub ze rodkami zobojêtniaj¹cymi kwas ¿o³¹dkowy (np. wch³anianie cefuroksymu zwiêksza
siê, gdy podawany jest wraz z posi³kiem, podczas gdy cefaklor, cefadroksyl, cefaleksyna i cefradyna wch³aniane s¹ w najwiêkszym stopniu na czczo). Wch³anianie
leku z przewodu pokarmowego zale¿y równie¿ od tego, czy lek jest podawany
w formie czynnej (np. cefaklor, cefadroksyl, cefaleksyna), czy te¿ w postaci proleku (cefuroksym), którego biodostêpnoæ biologiczna jest mniejsza o ok. 50% w porównaniu z preparatami czynnymi.
Cefalosporyny wydalane s¹ w wiêkszoci przez nerki, dlatego wymagaj¹ modyfikacji dawek u pacjentów z umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ niewydolnoci¹ nerek. Wyj¹tkami s¹ cefotaksym i cefapiryna (cefalosporyny III generacji stosowane w lecznictwie szpitalnym), metabolizowane w w¹trobie i wydalane z ¿ó³ci¹, w zwi¹zku
z czym wymagaj¹ zmiany dawkowania u chorych z niewydolnoci¹ w¹troby.
Pozosta³e cechy farmakokinetyczne, takie jak stopieñ wi¹zania z bia³kami
osocza, czas pó³trwania leku, s¹ ró¿ne dla ró¿nych cefalosporyn. Cechy te warun67
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Tabela 2. W³aciwoci farmakokinetyczne wybranych cefalosporyn
Nazwa
chemiczna

Wch³anianie
z przewodu
pokarmowego

T1/2

Wi¹zanie
z bia³kami
surowicy

Wydalanie

Modyfikacja
dawek

1

2

3

4

5

6

I generacja

6

cefadroksyl

90-95%

1,4 godz.

20%

nerki

konieczna
w niewydolnoci
nerek

cefaleksyna

90-95%

1 godz.

10%

nerki

jw.

cefradyna

100%

0,8-1 godz.

8-12%

nerki (90%)
w¹troba

jw.

cefazolina



1,8-2,2 godz.

75-86%

nerki

jw.

cefaklor

90-95%

0,5-1 godz.

25%

nerki

jw.

cefuroksym

40-52%

1,2-1,5 godz.

50%

nerki

niekonieczna
w niewydolnoci
nerek

cefprozyl

90%

1,2 godz.

36%

nerki

konieczna
w niewydolnoci
nerek

cefamandol



0,5 godz.

65-80%

nerki (85%)
w¹troba

jw.

cefiksym

30-50%

2,5-4 godz.

65-70%

nerki

jw.

ceftybuten

90%

2-4 godz.

62-65%

nerki

jw.

cefetamet

35-41%

2,2 godz.

22%

nerki

jw.

ceftriakson



6-8 godz.

97%

nerki (60%)
w¹troba

jw.

cefoperazon



1,8 godz.

85-95%

w¹troba (70%) konieczna
nerki
w niewydolnoci
w¹troby
lub nerek

cefotaksym



1 godz.

40%

nerki (55%)
w¹troba

II generacja

III generacja
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Cd. tab. 2
1

2

3

4

5

6

ceftazydym



1,8 godz.

10%

nerki (88%)

konieczna
w niewydolnoci
nerek

ceftyzoksym



1,5 godz.

30%

nerki

jw.

cefodyzym



2,5 godz.

80%

nerki

niekonieczna
w niewydolnoci
nerek

IV generacja
cefepym



2 godz.

19%

nerki

konieczna
w niewydolnoci
nerek

kuj¹ zasady dawkowania leku dok³adnie okrelone przez producenta, z którymi
najlepiej i najbezpieczniej zapoznaæ siê przed rozpoczêciem terapii.

Wskazania do stosowania
1. Zapalenie gard³a i migda³ków o etiologii bakteryjnej. W przypadku anginy paciorkowcowej lekiem I rzutu pozostaje penicylina podawana przez 10 dni. Cefalosporyny, g³ównie I generacji (np. cefadroksyl), ewentualnie II generacji (np. cefaklor), stanowi¹ alternatywê dla penicyliny. Warto podkreliæ, ¿e w porównaniu
z penicylin¹ terapia mo¿e byæ prowadzona krócej, poniewa¿ udowodniono, ¿e ju¿
leczenie 7-dniowe zapewnia eradykacjê paciorkowców z gard³a.
2. Zaka¿enia uk³adu oddechowego (z wykluczeniem zaka¿eñ o etiologii atypowej). Infekcje dróg oddechowych (w tym pozaszpitalne zapalenia p³uc) o ³agodnym przebiegu mog¹ byæ leczone antybiotykami z innych grup (np. amoksycylin¹).
Je¿eli leczenie wstêpne nie przynosi rezultatu, konieczna jest jego modyfikacja, polegaj¹ca m.in. na zmianie antybiotyku na cefalosporynê II generacji (np. cefuroksym, cefprozyl). Koniecznoæ zastosowania cefalosporyn mo¿e m.in. wynikaæ
z czêstszego wystêpowania szczepów Streptococcus pneumoniae opornych na penicylinê oraz Haemophilus influenzae lub Moraxella catarrhalis wytwarzaj¹cych
beta-laktamazy. U pacjentów wymagaj¹cych hospitalizacji, obarczonych schorzeniami towarzysz¹cymi, w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia p³uc stosowane s¹ cefalosporyny III generacji (np. ceftriakson, cefotaksym). Cefalosporyny IV generacji zarezerwowane s¹ w zasadzie do leczenia szpitalnego zapalenia p³uc wywo³anego opornymi pa³eczkami Gram-ujemnymi.
69
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3. Zapalenie nag³oni (wywo³ane przez Haemophilus influenzae)  stosowane s¹ cefalosporyny II lub III generacji podawane pozajelitowo (cefuroksym, cefotaksym, ceftriakson).
4. Zapalenie ucha zewnêtrznego (ostre, powik³ane) zarówno u dzieci, jak
i u doros³ych, mo¿na leczyæ cefalosporynami I generacji (np. cefadroksyl).
5. Zapalenie ucha rodkowego (z.u..)  cefalosporyny II generacji (np. cefaklor, cefuroksym, cefprozyl), a w przypadkach o ciê¿kim przebiegu cefalosporyny III generacji (ceftriakson) pozostaj¹ skutecznymi lekami II rzutu w terapii
tego czêstego, zw³aszcza u ma³ych pacjentów, schorzenia. Nale¿y jednoczenie
zauwa¿yæ, ¿e cefaklor jest aktywny wobec szczepów Streptococcus pneumoniae,
w pe³ni wra¿liwych na penicylinê, cefuroksym jest aktywny równie¿ wobec pneumokoków o umiarkowanej wra¿liwoci na penicylinê, natomiast aktywnoæ doustnych cefalosporyn III generacji w stosunku do szczepów streptokoków opornych na penicylinê jest niewystarczaj¹ca. Lekiem I rzutu w terapii z.u.. pozostaje amoksycylina.
6. Zapalenie zatok przynosowych (ostre)  wymienione powy¿ej cefalosporyny II i III generacji stanowi¹ jedn¹ z alternatyw leczenia tej jednostki chorobowej doros³ych i dzieci (leki II rzutu, po amoksycylinie).
7. Schorzenia deramatologiczne  liszajec, liszajec pêcherzowy, zapalenie
oko³omieszkowe, czyraki  o ile leczenie miejscowe nie jest skuteczne, leczone
s¹ z u¿yciem cefalosporyn I generacji (np. cefadroksyl, cefradyna) i jest to postêpowanie z wyboru.
Cefalosporyny I generacji (cefadroksyl, cefradyna) stosowane s¹ równie¿ w leczeniu niepowik³anego zapalenia tkanki ³¹cznej o lekkim i umiarkowanym przebiegu.
W pozosta³ych przypadkach (ró¿a twarzy) u doros³ych leczenie mo¿na rozpocz¹æ
od doustnego podawania cefalosporyny I generacji (cefadroksyl), u dzieci natomiast
polecana jest terapia z u¿yciem cefaloporyny II generacji (cefuroksym) podawanej
parenteralnie. W przypadkach stopy cukrzycowej o ³agodnym przebiegu, po wykonaniu badania mikrobiologicznego, mo¿na zastosowaæ cefazolinê lub cefadroksyl
(inne leki I rzutu to amoksycylina z klawulanianem, klindamycyna lub kloksacylina).
8. Zaka¿enia uk³adu moczowego (z.u.m.)  cefalosporyny zalecane s¹ m.in.
w przypadku ostrego niepowik³anego z.u.m. zarówno u doros³ych, jak i u dzieci
(leki II rzutu  cefaleksyna i cafadroksyl). Cefaleksyna jest wymieniania jako lek
I rzutu w przypadkach ostrego zapalenia pêcherza oraz bezobjawowego z.u.m.
u kobiet w ci¹¿y, ma³ych dzieci oraz chorych z cukrzyc¹. Natomiast w przypadkach z.u.m. powik³anych (np. u pacjentów po przeszczepach, z uszkodzeniem
rdzenia krêgowego, cewnikowanych) leczenie prowadzi siê w warunkach szpitalnych, podaj¹c parenteralnie cefalosporyny III lub IV generacji.
9. Choroby weneryczne (ki³a, rze¿¹czka)  najczêciej wykorzystuje siê cefuroksym, cefiksym, cefpodoksym, cefetamet.
70

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd

10/22/02 8:19 AM

Page 71

I. Cefalosporyny  charakterystyka ogólna

10. Profilaktyka zaka¿eñ zwi¹zanych z zabiegami chirurgicznymi (cefazolina).
11. Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia (ceftriakson).
Cefalosporyny III i IV generacji podawane parenteralnie (cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, cefepym) s¹ skuteczne w empirycznym leczeniu zapaleñ opon
mózgowo-rdzeniowych. Cefalosporyny I i II generacji nie znajduj¹ zastosowania
w leczeniu tego schorzenia, poniewa¿ nie osi¹gaj¹ odpowiedniego stê¿enia
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e w praktyce lekarza rodzinnego, w terapii empirycznej, znaczenie maj¹ cefalosporyny I generacji (cefadroksyl i cefaleksyna) oraz cefalosporyny II generacji (cefaklor, cefuroksym, cefprozyl). Doustne cefalosporyny III generacji (cefiksym, ceftybuten, cefetamet) powinny byæ
w³¹czane do leczenia np. zapalenia zatok przynosowych lub zapalenia ucha rodkowego dopiero po uzyskaniu wyników badania mikrobiologicznego (posiewów
z antybiogramem).

Przeciwwskazania do stosowania
Przeciwwskazania do stosowania cefalosporyn wynikaj¹ przede wszystkim
z nasilenia objawów ubocznych zwi¹zanych z ich zastosowaniem. Bezwzglêdnym przeciwwskazaniem jest nadwra¿liwoæ na preparaty cefalosporynowe (oraz
penicylinowe, ze wzglêdu na mo¿liwoæ reakcji krzy¿owych). Wród przeciwwskazañ wymieniana jest równie¿ porfiria. U kobiet w ci¹¿y oraz karmi¹cych leki mog¹ byæ stosowane w przypadkach bezwzglêdnej koniecznoci (kategoria B).
Stosuj¹c cefalosporyny, nale¿y równie¿ znaæ interakcje, w jakie wchodz¹ te preparaty z innymi lekami (wyszczególnione w ulotkach informacyjnych). Przyk³adowo, probencyd nasila i przed³u¿a dzia³anie cefadroksylu, cefaleksyny, cefradyny, ceftybutenu; nifedypina zwiêksza biodostêpnoæ cefiksymu; stosowanie cefazoliny i cefakloru ³¹cznie z lekami moczopêdnymi (furosemid) lub aminoglikozydami zwiêksza
ryzyko nefrotoksycznoci; cefaklor stosowany z pochodnymi kumaryny powoduje
wyd³u¿enie czasu protrombinowego; ceftriakson os³abia dzia³anie diazepamu.

Dzia³ania niepo¿adane
Cefalosporyny s¹ antybiotykami generalnie dobrze tolerowanymi przez pacjentów.
Do jednych z czêciej obserwowanych i opisywanych skutków niepo¿¹danych
ich stosowania zaliczane s¹ reakcje nadwra¿liwoci, pojawiaj¹ce siê u 1-2% pa71
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cjentów. Czêsto wystêpuje reakcja krzy¿owa z penicylinami (5-10% przypadków).
Objawy alergiczne po stosowaniu cefalosporyn to: wysypki, pokrzywka, wi¹d, gor¹czka polekowa, choroba posurowicza, a sporód zagra¿aj¹cych ¿yciu  obrzêk naczynioruchowy lub wstrz¹s anafilaktyczny.
Po podaniu doustnym u czêci pacjentów (1-2%) wystêpuj¹ objawy ze strony
uk³adu pokarmowego (bóle brzucha, nudnoci, wymioty, biegunka), natomiast
po podaniu parenteralnym mo¿liwe jest pojawienie siê bólu w miejscu iniekcji oraz
zakrzepowe zapalenie ¿y³. U 1-7% pacjentów obserwowana jest przejciowa hipertransaminemia. Stosowanie ceftriaksonu, metabolizowanego w w¹trobie, obarczone
jest ryzykiem powstania kamicy ¿ó³ciowej, ze wszystkimi jej powik³aniami.
U 3-4% chorych obserwowane by³y przejciowe zaburzenia hematologiczne:
eozynofilia, ma³op³ytkowoæ, neutropenia, niedokrwistoæ hemolityczna, dodatni
odczyn Coombsa. Niektóre cefalosporyny (cefamandol, cefoperazon, moksalaktam,
cefotetan) zaburzaj¹ syntezê czynników krzepniêcia witamino-K-zale¿nych.
Sporadycznie opisywana jest nefrotoksycznoæ (np. ródmi¹¿szowe zapalenie nerek) oraz neurotoksycznoæ cefalosporyn (drgawki).
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ pacjentów przed ³¹cznym stosowaniem cefalosporyn oraz piciem alkoholu, poniewa¿ skutkuje to reakcj¹ disulfiramopodobn¹.
Cefalosporyny mog¹ te¿ wp³ywaæ na wyniki niektórych testów diagnostycznych, np. po podaniu cefadroksylu, cefakloru, cefamandolu, cefotaksymu wyniki
badania moczu na obecnoæ glukozy (Clinitest) mog¹ byæ fa³szywie dodatnie.

Opornoæ drobnoustrojów
Opisano trzy mechanizmy opornoci drobnoustrojów chorobotwórczych na
cefalosporyny:
 wytwarzanie enzymów inaktywuj¹cych antybiotyk (tzw. beta-laktamaz),
 zmiana miejsca docelowego dzia³ania antybiotyku (tzw. bia³ka wi¹¿¹cego penicylinê  PBP),
 modyfikacja b³ony zewnêtrznej uniemo¿liwiaj¹ca dotarcie antybiotyku do w³aciwego miejsca dzia³ania.
Nale¿y podkreliæ, ¿e opornoæ patogenów chorobotwórczych na cefalosporyny ró¿nych generacji bêdzie wzrastaæ, jeli antybiotyki te bêd¹ stosowane
w niew³aciwych schorzeniach i w nieprawid³owych dawkach, a leczenie bêdzie
trwa³o zbyt d³ugo.
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Preparaty i dawkowanie
Preparaty cefalosporyn zestawiono w tabeli 3 (wyró¿niono leki stosowane
w praktyce ambulatoryjnej). Na uwagê zas³uguje mo¿liwoæ prowadzenia terapii
sekwencyjnej z u¿yciem cefalosporyn I i II generacji. U pacjentów z ciê¿kim
przebiegiem choroby, ale niekwalifikuj¹cych siê jeszcze do leczenia szpitalnego,
terapiê mo¿na rozpocz¹æ, podaj¹c antybiotyk domiêniowo, a po uzyskaniu zadowalaj¹cej poprawy kontynuowaæ j¹, stosuj¹c lek doustny. Zasada ta nie dotyczy cefalosporyn III generacji, wród których preparaty doustne i parenteralne
ró¿ni¹ siê spektrum dzia³ania.
Tabela 3. Preparaty i dawkowanie wybranych cefalosporyn
Nazwa
chemiczna
1

Nazwa handlowa

Drogi
podania

Dawkowanie
standardowe
(doustne)

2

3

4

I generacja
cefadroksyl

Duracef (Bristol Myers Squibb)
Biodroxil (Biochemie)
Tadroxil (Bristol Myers Squibb)

doustna

doroli: 1-2 g w 1 lub
2 dawkach podziel.
na dobê
dzieci: 30 mg/kg m.c.
w 2 dawkach podziel.
co 12 godz.

cefaleksyna

Keflex (Eli Lilly)
Cefaleksyna (Polfa Tarchomin)
Cephalexin (Pharmachim-Holding AD)
Oracef (Krka)

doustna

doroli: 0,25-0,5 g
co 6 godz.
dzieci: 25-50 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 6 godz.

cefradyna

Sefril (Polfa Tarchomin)
doustna
Sefril A (Polfa Tarchomin)
do¿ylna,
Cefradinum (Glaxo SmithKline) domiêniowa

doroli: 0,25-1 g
co 6 godz.
dzieci: 40-60 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 6 godz.

cefazolina

Kefzol (Eli Lilly)
Biofazolin (Bioton)
Cefazolin Biochemie
(Biochemie)

doroli: 0,5-1 g
co 6-8 godz.
dzieci: 25-150 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 6-12
godz.

do¿ylna,
domiêniowa
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Cd. tab. 3
1

2

3

4

II generacja

6

cefaklor

Ceclor (Eli Lilly)
Ceclor MR (Eli Lilly)
Vercef (Ranbaxy)
Vercef MR Cek (Hexal)
Taracef (Krka)

doustna

doroli: 0,125-0,5 g
co 8 godz. lub 0,375-0,5 g
co 12 godz.
dzieci: 20-40 mg/kg m.c.
w dawkach podziel.
co 8 lub 12 godz.

cefuroksym

Zinnat (Glaxo SmithKline)
Zinacef (GlaxoSmithKline)

doustna
domiêniowa,
do¿ylna
do¿ylna
doustna
domiêniowa,
do¿ylna
domiêniowa,
do¿ylna
domiêniowa,
do¿ylna

doroli: 250-500 mg
co 12 godz.
dzieci: 20-30 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 12 godz.
parenteralnie: doroli:
0,75-1,5 g co 8 godz.
dzieci: 30-100 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 6-8 godz.
doroli: 0,5 g co 12 godz.
dzieci: 7,55-20 mg/kg
m.c./dobê co 12-24 godz.
(w zale¿noci od
rozpoznania)

Zinacef Monovial
Bioracef (Bioton)
Biofuroksym (Bioton)
Kefurox (Eli Lilly)
Plixym (Pliva Kraków)
cefprozyl

Cefzil (Bristol-Myers Squibb)

doustna

cefamandol

Mandol (Eli Lilly)
Tarcefamandol
(Polfa Tarchomin)

domiêniowa,
do¿ylna

cefiksym

Suprax (Gedeon Richter)
Cephoral (Merck)

doustna

doroli: 400 mg/dobê
lub 200 mg co 12 godz.
dzieci: 8 mg/kg m.c./dobê
w 1 dawce lub w dawkach
podziel. co 12 godz.

ceftybuten

Cedax (Schering-Plough)

doustna

doroli: 0,4 g co 24 godz.
dzieci: 9 mg/kg m.c./dobê
co 24 godz.

cefetamet

Tarcevis (Polfa Tarchomin)
Globocef (Roche)

doustna

doroli: 0,5 g co 12 godz.
dzieci: 10-20 mg/kg
m.c./dobê w dawkach
podziel. co 12 godz.

III generacja
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I. Cefalosporyny  charakterystyka ogólna
Cd. tab. 3
1

2

3

ceftriakson

Rocephin (Roche)
Biotraxon (Bioton)
Lendacin (ICN Galenica)
Tatriakson (Polfa Tarchomin)

domiêniowa,
do¿ylna

cefoperazon

Biocefazon (Bioton)
Cefobid (Pfizer)

domiêniowa,
do¿ylna

cefotaksym

Claforan (Aventis)
Tarcefoksym (Polfa Tarchomin)
Biotaksym (Bioton)

domiêniowa,
do¿ylna

ceftazydym

Fortum (Glaxo SmithKline)
Fortum Monovial
(Glaxo SmithKline)
Biotum (Bioton)
Kafadim (Eli Lilly)

domiêniowa,
do¿ylna

ceftyzoksym

Epocelin (Fujisawa)

domiêniowa,
do¿ylna

cefodyzym

Modovid (Aventis)

domiêniowa,
do¿ylna

Maxipime
(Bristol-Myers Squibb)

domiêniowa,
do¿ylna

4
stosowane w lecznictwie
zamkniêtym zgodnie
z dawkami zalecanymi
przez producenta

6

IV generacja
cefepym

Wnioski
1. Cefalosporyny s¹ grup¹ antybiotyków w praktyce ambulatoryjnej u¿yteczn¹ ze
wzglêdu na szerokie spektrum dzia³ania, dobr¹ tolerancjê i wygodne dawkowanie.
2. W praktyce ambulatoryjnej najszerzej stosowane s¹ cefalosporyny I i II generacji; wskazania do stosowania doustnych cefalosporyn III generacji s¹ ograniczone.
3. Wybór cefalosporyny powinien byæ poprzedzony dok³adn¹ analiz¹ prawdopodobnego czynnika etiologicznego choroby.
4. Wybór cefalosporyny powinien byæ poparty znajomoci¹ spektrum przeciwbakteryjnego leku i jego w³aciwoci farmakokinetycznych.
Pimiennictwo qqq
1. Anne S. i wsp.: Risk of administration of cephalosporin antibiotics to patients with histories of penicillin allergy. Ann. Allergy Asthma Immunol., 1995; 74: 167-170.

75

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd

10/22/02 8:19 AM

Page 76

Aneta Nitsch-Osuch, Andrzej K. Wardyn
2. Asbel L.E. i wsp.: Cephalosporins, carbapenems, and monobactams. Infect. Dis. Clin. North
Am., 2000; 14: 435-47.
3. Bertino J.S. Jr. i wsp.: The cephalosporin antibiotics. Pediatr. Clin. North Am., 1983; 30: 17-26.
4. Cazzola M.: Novel oral cephalosporins. Expert Opinion on Investigational Drugs, 2000; 9: 237-46.
5. Chazan R. i wsp.: Zaka¿enia uk³adu oddechowego. Alfa-medica press, Bielsko-Bia³a, 1998.
6. Doern G.V. i wsp.: Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae recovered from outpatients in the United States during the winter months of 1994 to 1995; results of a 30-center national surveillance study. Antimicrob. Agents Chemother., 1996; 40: 1208-1213.

6

7. Dzier¿anowska D.: Komentarz do: Repetytorium z leków przeciwdrobnoustrojowych. Cz. V  cefalosporyny. Medycyna Praktyczna. Pediatria, 2000; 5: 22-23.
8. Harrison C.J.: Perspectives of newer oral antimicrobials  what do they add? Pediatr. Inf. Dis. J.,
1995; 14: 426-444.
9. Hoppe J.: Rational prescribing of antibacterials in ambulatory children. PharmacoEconomics,
1996; 10: 552-574.
10. Jeljaszewicz J., Dzier¿anowska D.: Przewodnik antybiotykoterapii 2001. Alfa-medica press,
Bielsko-Bia³a, 2001.
11. Marshall W.F. i wsp.: The cephalosporins. Mayo Clin. Proc., 1999; 74; 187-195.
12. Norrby S.R.: Side effects of cephalosporins. Drugs, 1987; 34, Suppl. 2: 105-120.
13. Wise R.: Oral cephalosporins. J. Antimicrob. Chemother., 1992; 29: 91-92.

76

