
Loracarbef is an oral synthetic betalactam 
antibiotic of the carbacephem class. The aim 
of this study was to compare the efficacy and 
safety of loracarbef 15 mg/kg versus 30 mg/kg 
in children with acute sinusitis. A randomized, 
parallelgroup, clinical study was conducted. 
Fiftyeight children aged 512 years with acute 
sinusitis were divided into two groups, which 
received either loracarbef 15 mg/kg/day or 30 
mg/kg/day orally, divided in two doses for 10 
days. Clinical examination, anterior rhinoscopy 
and sinus radiographs were performed at the 
beginning of treatment. 

Clinical evaluation was repeated in a second 
session, 02 days after the final dose, and in a 
third session, 30 days after the beginning of the 
treatment. Sinus Xrays were repeated selective
ly in the second session and in all patients in the 
third session. Nineteen of 29 (65.5%) patients in 
the 15 mg/kg/day group and 26 of 29 (89.6%) 

in the 30 mg/kg/day group were characterized 
as completely or clinically cured at the end of 
the study. In conclusion, a statistically significant 
difference between the two treatment groups 
was shown with better results in the 30 mg/kg 
group. Despite the slight difference in adverse 
events between the two groups (with fewer ad
verse events in the 15 mg/kg group), we recom
mend that if loracarbef is chosen as initial ther
apy in acute sinusitis, a regimen of 30 mg/kg/
day in two doses is followed.

Η λορακαρμπέφη είναι ένα συνθετικό βήτα 
λακταμικό αντιβιοτικό της τάξης της καρμπακε
φέμης. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συ
γκριθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
των 15 mg/kg έναντι των 30 mg/kg λορακαρ
μπέφης σε παιδιά με οξεία κολπίτιδα. Διεξήχθη 
μια τυχαιοποιημένη, παράλληλης ομάδας, κλινική 
μελέτη. Πενήντα οκτώ παιδιά ηλικίας 512 ετών 
με οξεία κολπίτιδα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 
οι οποίες έλαβαν είτε λορακαρμπέφη σε δόση 
είτε 15 mg/kg ημερησίως 30 mg/kg ημερησίως 
από το στόμα, υποδιαιρεμένες σε δύο δόσεις, επί 

10 ημέρες. Η κλινική εξέταση, η πρόσθια ρινο
σκοπία και οι ακτινογραφίες των κόλπων εκτελέ
στηκαν κατά την έναρξη της θεραπείας. Κλινική 
εκτίμηση επαναλήφθηκε σε μια δεύτερη συνε
δρία, 02 ημέρες μετά τη λήψη της τελικής δό
σης και σε μια τρίτη συνεδρία, 30 ημέρες μετά 
την έναρξη της θεραπείας. Η ακτινογραφία των 
κόλπων επαναλήφθηκε εκλεκτικά στη δεύτερη 
συνεδρία και σε όλους τους ασθενείς στην τρί
τη συνεδρία. Δεκαεννέα από τους 29 ασθενείς 
(65,5%) της ομάδας που έλαβε 15 mg/kg ημε
ρησίως και 26 από τους 29 (89,6%) της ομάδας 
που έλαβε 30 mg/kg ημερησίως χαρακτηρίστη
καν ως πλήρως ή κλινικά θεραπευμένοι στο τέ
λος της μελέτης. Συμπερασματικά, δείχθηκε μια 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων θεραπείας, με καλύτερα αποτελέσματα 
στα παιδιά της ομάδας με 30 mg/kg ημερησί
ως. Παρά την ελαφρά διαφορά στις ανεπιθύμη
τες ενέργειες μεταξύ των δύο ομάδων (με λιγό
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες στην ομάδα των 
15 mg/kg ημερησίως), αν επιλεγεί η λορακαρ
μπέφη ως θεραπεία έναρξης στην οξεία κολπίτι
δα, συνιστούμε να χορηγούνται 30 mg/kg ημε
ρησίως, σε δύο δόσεις. 
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Θεραπεία παιδιών με οξεία κολπίτιδα με 15 mg/kg 
έναντι 30 mg/kg λορακαρμπέφης δύο φορές την ημέρα
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