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StreSzczenie:    tło: nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (nZdo) stanowią problem społeczny zarówno ze względu 
na swój wpływ farmakoterapeutyczny, jak i ten wywierany na życie rodzinne (absencję w pracy). W przypadku tego 
schorzenia bakterioterapia może być interesującą opcją prewencyjną.

  cel: Celem badania była ocena prewencyjnych efektów nZdo u dzieci.

  Projekt: Badanie zostało zaprojektowane jako spontaniczne i przeprowadzone w warunkach rzeczywistych. W 
skali globalnej w badaniu wzięło udział 80 dzieci – 40 chłopców; średni wiek 5,26 lat (2,52) z nZdo. dzieci były le-
czone aerozolem do nosa zawierającym Streptococcus salivarius 24SMB oraz Streptococcus oralis 89a w schema-
cie: dwie dawki do nozdrzy dwa razy dziennie przez 3 miesiące. oceniono liczbę infekcji dróg oddechowych (Uri) 
oraz odnotowano dni nieobecności w szkole (dzieci) i w pracy (rodzice), a następnie porównano te parametry z da-
nymi z poprzedniego roku.

  Wyniki: Bakterioterapia poskutkowała znaczącym zmniejszeniem (o połowę) średniej liczby epizodów Uri – z 5,98 
(2,30) w minionym w stosunku do badania roku do 2,75 (2,43) po leczeniu (p <0,0001). Bakterioterapia spowodowa-
ła również zmniejszenie zarówno opuszczonych dni szkolnych, jak i dni absencji w pracy ich rodziców – w miesiącu 
o ponad 35%, odpowiednio z 4,50 (2,81) do 2,80 (3,42) i z 2,33 (2,36) do 1,48 (2,16) (p <0,0001).

  Wnioski: niniejsze badanie dostarcza pierwszych dowodów, że spray do nosa zawierający Streptococcus salivarius 
24SMB oraz Streptococcus oralis 89a może skutecznie zapobiegać nZdo u dzieci.

SłoWa kluczoWe:   nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, bakterioterapia, Streptococcus salivarius 24SMB, Streptococcus 
oralis 89a, spray do nosa, dzieci

abStract:   background: recurrent upper respiratory infections (rUri) constitute a social problem for both their pharmaco-eco-
nomic impact and the burden for the family. Bacteriotherapy could be an interesting preventive option.

  objective: the aim of this study was to evaluate the preventive effects of rUri in children.

  Design: the study was designed as spontaneous and was conducted in real-life setting. globally, 80 children (40 
males, mean age 5.26 (2.52) years) with rUri were enrolled. Children were treated with Streptococcus salivarius 
24SMB and Streptococcus oralis 89a: nasal spray 2 puffs per nostril twice/day for a week for 3 monthly courses. num-
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WProWaDzenie

Infekcje górnych dróg oddechowych (URI) w okresie niemow-
lęcym i dzieciństwie są istotnym zagadnieniem [1, 2]. Ponie-
waż wiele dzieci cierpi na nawracające NZDO, schorzenie to 
ma istotny wpływ na farmakoekonomię i jest obciążeniem za-
równo dla rodziny, jak i społeczeństwa [2, 3]. Tak więc NZDO 
stanowi wyzwanie dla pediatrów i otolaryngologów. 

Na postawanie i/lub rozwój NZDO może mieć wpływ wiele 
czynników, m.in.: młody wiek (względna niedojrzałość układu 
odpornościowego), wczesne pójście do przedszkola, zanieczysz-
czenie powietrza, bierne palenie, niski status społeczno-eko-
nomiczny oraz atopia [2]. Ponadto na częstość występowania 
infekcji wirusowych wpływa duża liczba krążących wirusów i 
ich liczne podtypy [3]. Zazwyczaj dominują infekcje wirusowe, 
lecz często pojawiają się również infekcje bakteryjne.

W powszechnej praktyce lekarskiej diagnoza URI stawiana 
jest na podstawie analizy historii klinicznej oraz obecności 
typowych objawów przedmiotowych i podmiotowych. We-
dług zaleceń terapia URI obejmuje leki przeciwzapalne i anty-
biotyki przepisane empirycznie [3, 4]. Z drugiej strony środki 
przeciwzapalne mogą dawać istotne skutki uboczne, głównie 
u dzieci. Ponadto nadużywanie antybiotyków często wiąże się 
z rozwojem mikroopornych drobnoustrojów. Skuteczne zapo-
bieganie NZDO może znacząco wpływać na ryzyko kompli-
kacji, obniżenie kosztów medycznych, a także oddziaływać na 
sferę społeczną rodzinną. Podejmowano wiele wcześniejszych 
prób profilaktyki ale zwykle były one kosztowne, długotrwa-
łe i rzadko owocne lub towarzyszyły im niekorzystne zdarze-
nia. Dlatego zapobieganie NZDO przy użyciu alternatywnych 
sposobów stanowi ciekawe wyzwanie. W toku naszych badań 
przeprowadziliśmy badanie mikrobiomu górnych dróg odde-
chowych [5]. Fizjologiczny mikrobiom nosowo-gardłowy hamu-
je fizjologiczny wzrost lokalnych patogenów. Postawiono więc 
hipotezę, że podawanie „dobrych” bakterii może doprowadzić 
do zniszczenia patogenów i tym samym działać hamująco na 

rozwój infekcji. Kilka lat temu wykazano, że szczep a-hemoli-
zujący uzyskany od zdrowych dzieci (Streptococcus salivarius 
24SMB) podawany wziewnie do nosa obniżał ryzyko epizo-
dów ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ) u dzieci [6]. 
Wyniki okazały się obiecujące, dalsze badania udowodniły, że 
Streptococcus salivarius 24SMB w połączeniu z Streptococ-
cus oralis 89a podawane w postaci aerozolu do nosa dzieciom 
cierpiącym na nawracające OZUŚ skutecznie zapobiegały na-
wrotom zapalenia ucha w warunkach rzeczywistych [7]. Żadne 
badanie kliniczne nie oceniało jednak wpływu tej połączonej 
bakterioterapii na dzieci z NZDO. Dlatego nasze badania mia-
ły na celu ocenę możliwego efektu prewencyjnego bakteriote-
rapii w kohorcie dzieci cierpiących na NZDO.

Materiał i MetoDy

Populacja i kryteria kwalifikowalności

W badaniu wzięło udział 80 dzieci (40 płci męskiej, średni 
wiek 5,26 (2,52) lat) z NZDO. Kryteriami kwalifikacji były: 
1) wiek od 3 do 14 lat, 2) obie płcie, 3) udokumentowana hi-
storia NZDO w poprzednim roku, 4) pisemna zgoda rodzi-
ców. Kryteria wykluczenia były następujące: 1) ciężkie objawy 
alergiczne (mogące wpływać na ocenę leczenia), 2) wrodzone 
lub nabyte niedobory odporności, 3) nieprawidłowości twa-
rzoczaszki, 4) bezdech senny, 5) zespół Downa, 6) choroba 
przewlekła (w tym zaburzenia metaboliczne, mukowiscydo-
za, rak itp.), 7) klinicznie istotne bierne palenie, 8) przyjmo-
wanie przez ostatnie 3 miesiące (lub obecne) leków, które 
mogłyby zakłócać badanie (np. immunomodulatorów, leków 
homeopatycznych lub kortykosteroidów systemowych przez 
co najmniej 2 tygodnie).

Projekt badania
Badanie zostało zaprojektowane jako retrospektywne i obser-
wacyjne. Dzieci z URI były początkowo badane przez lekarzy 

ber of Uri, and school and work absences were evaluated and compared with the past year.

  results: Bacteriotherapy significantly halved the mean number of Uri episodes being 5.98 (2.30) in the past year and 
2.75 (2.43) after the treatment (p<0.0001). Bacteriotherapy also induced an over 35% reduction both in the number of 
school days and in the number of working days missed per month from 4.50 (2.81) to 2.80 (3.42) and from 2.33 (2.36) 
to 1.48 (2.16), respectively (p<0.0001).

  conclusions: this real-life study provides the first evidence that Streptococcus salivarius 24SMB and Streptococcus 
oralis 89a nasal spray could be effective in preventing rUri in children..

keyWorDS:   recurrent upper respiratory infections, bacteriotherapy, Streptococcus salivarius 24SMB, Streptococcus oralis 89a, na-
sal spray, children
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pracy lub szkole (rodzice) w przeszłości. Zmienne te zostały 
ocenione w dwóch przedziałach czasowych: w minionym roku 
i po ponownej kontroli. Ponadto oceniano, czy mały pacjent 
na rodzeństwo i czy jest biernym palaczem.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i tolerancję na podawany lek oceniono na pod-
stawie liczby i rodzaju zdarzeń niepożądanych zarejestrowa-
nych zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej.

pierwszego kontaktu, którzy kierowali je do otolaryngologów 
w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki. Dzieci leczono 
dostępnym na rynku lekiem medycznym klasy IIa – aerozolem 
do nosa zawierającym Streptococcus salivarius 24SMB oraz 
Streptococcus oralis 89a (spray do nosa Rinogermina, DMG, 
Rzym, Włochy). Lek podawano w 2 dawkach na nozdrze, dwa 
razy dziennie przez 7 dni. Zawiesina składała się z co najmniej 
109 bakterii tworzących kolonię na dawkę. Taka forma lecze-
nia była zwykle stosowana przez 3 kolejne miesiące. Ponieważ 
bakterioterapia miała mieć działanie profilaktyczne, leczenie 
zwykle rozpoczynano wczesną jesienią.

Oceniane parametry to: liczba URI oraz dni nieobecności w 

tab. i. Charakterystyka demograficzna i kliniczna badanej populacji (80). 
cała PoPulacja
(80)

Wiek na początku leczenia [rok piąty (Sd)] 5.26 (2.52)

dzieci w wieku przedszkolnym (<6 lat) [(%)] 57 (71.25)

Stosunek ilości chłopców do dziewcząt (m/f)* 1.0 (40/40)

dni leczenia [mediana (lQ–UQ)] 89 (69-92)

[średnia (Sd)] 88.59 (32.54)

Czas ponownej obserwacji [mediana (lQ–UQ)] 122.00 (94.00-156.50)

[średnia (Sd)] 132.00 (40.90)

Posiadanie rodzeństwa (osoby/%) 44 (55.00)

narażenie na bierne palenie (osoby/%) 15 (18.75)

alergia (osoby/%) 6 (7.50)

tab. ii.  Zmniejszenie liczby Uri, comiesięcznych nieobecności w szkole (dzieci) 
oraz w pracy (dorośli) po leczeniu rinogerminą. 

>6 ePizoDóW 
uri/rok

<6 ePizoDóW 
uri/rok

Wartość 
P 

liczba Uri 
po leczeniu 

Średnia (Sd) 5.8 (2.2) 2.0 (2.8)
<0.0001

Mediana (lQ-UQ) 6.0 (4.5-7.0) 2.0 (1.0-4.0)

liczba dni 
nieobecności w 
szkole (dzieci) 
odnotowana 
miesiąc po 
leczeniu 

Średnia (Sd) 2.2 (3.6) 1.4 (2.5)

<0.0001
Mediana (lQ-UQ) 3.0 (1.5- 4.5) 1.0 (0-3.0)

liczba dni 
nieobecności w 
pracy (rodzice) 
odnotowana 
miesiąc po 
leczeniu

Średnia (Sd) 1.5 (1.9) 0.5 (1.6)

<0.0001
Mediana (lQ-UQ) 2.0 (0-3.0) 0 (0-1.5)

0 (0-1.5) 0.5 (1.6)

<0,0001
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ryc. 1.  Epizody Uri w ostatnim roku przed i po leczeniu rinogerminą. Poziome 
słupki oznaczają wartości średnie z odchyleniem standardowym. Każdy 
punkt reprezentuje jednostkowego pacjenta.
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ryc. 2.  Comiesięczne nieobecności w szkole przed i po leczeniu rinogerminą. 
Poziome słupki oznaczają wartości średnie z odchyleniem standardowym. 
Każdy punkt reprezentuje jednostkowego pacjenta.
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zodami URI, została oceniona poprzez zastosowanie odpo-
wiednio testu Wilcoxona dla par obserwacji lub testu Man-
na-Whitneya-Wilcoxona. 

Korelacje oceniano za pomocą współczynnika korelacji rang 
Spearmana. Określono siłę asocjacji w następujący sposób: dla 
wartości bezwzględnych r korelacja od 0 do 0,19 jest uważana za 
bardzo słabą, od 0,2 do 0,39 za słabą, od 0,40 do 0,59 za umiar-
kowaną, od 0,6 do 0,79 za silną i od 0,8 do 1 za bardzo silną [9]. 

Istotność statystyczną określono na poziomie p <0,05, a ana-
lizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GraphPad 
Prism, GraphPad Software Inc, CA, USA. 

Wyniki

Wszystkie kuracje były dobrze tolerowane i nie zaobserwowa-
no klinicznie istotnego działania niepożądanego. 

Analiza całej populacji
W niniejszym badaniu przeanalizowano raporty 80 pacjentów 
ambulatoryjnych. Charakterystykę demograficzną i kliniczną 
przedstawiono w tabeli I.

Bakterioterapia znacząco (o połowę) zmniejszyła średnią liczbę 
epizodów URI wynoszącą 5,98 (2,30) [mediana: 6 (4,25–7)] w 
minionym roku i 2,75 (2,43) [mediana: 2 (1–4)] po leczeniu (p 
<0,0001; rys. 1). Bakterioterapia spowodowała również reduk-
cję o ponad 35% zarówno liczby opuszczonych dni szkolnych, 
jak i roboczych (rodzice) w miesiącu odpowiednio z 4,50 (2,81) 
[mediana: 5,0 (2,0–6,0)] do 2,80 (3,42) [mediana: 2,0 (0,0–5)] 
oraz z 2,33 (2,36) [mediana: 2,0 (0,0–4,75)] do 1,48 (2,16) [me-
diana: 0,0 (0,0–2,0)] (p <0,0001; rys 2 i 3).

Liczba epizodów URI silnie korelowała z liczbą comiesięcznych 
nieobecności w szkole (r = 0,678, p <0,001; rys. 4A). Podobnie 
wykryto umiarkowaną korelację między liczbą epizodów URI 
a liczbą comiesięcznych nieobecności w pracy (r = 0,514, p 
<0,001; rys. 4B). Zgodnie z oczekiwaniami liczba nieobecno-
ści szkolnych (dzieci)  silnie korelowała z liczbą nieobecności 
w pracy rodziców (r = 0,601, p <0,0001; rys. 5).

Nie wykryto korelacji pomiędzy zmianami liczby epizodów 
URI po bakterioterapii a wiekiem na początku leczenia (r = 
0,076, p = 0,50; nie pokazano).

Obecność rodzeństwa i stwierdzenie alergii nie wpłynęły wy-
niki. Bierne palenie było istotnie związane tylko z faktem nie-
obecności w szkole (p = 0,02).

Procedury badania

URI rozpoznawano na podstawie objawów zgłaszanych przez 
rodziców, a zgodnych z dostarczonym im wcześniej opisem [8]. 
Diagnozę URI stawiano, gdy występowały co najmniej dwa z 
wymienionych symptomów i/lub gorączka (mierzona pod pa-
chą >38°C) występująca z jednym opisanych objawów przez co 
najmniej 48 godzin. Objawami branymi pod uwagę były: katar 
śluzowo-ropny, uczucie zatkania nosa i/lub wyciek z niego, ból 
gardła, kaszel (suchy lub mokry), otalgia (ból ucha), gorączka. 
Diagnozę NZDO stawiano na podstawie wywiadu z pacjenta-
mi i/lub ich rodzicami dotyczącymi objawów.

Dzieci zostały zbadane we wrześniu 2016 roku, a następnie 
podczas kontroli (latem), w czerwcu 2017 roku.

Wszystkie oceniane parametry były regularnie rejestrowane 
w dzienniku pacjenta.

Analiza statystyczna
Charakterystykę demograficzną i kliniczną opisano za po-
mocą środków z SD dla danych ciągłych o normalnym roz-
kładzie (to znaczy wieku) lub median z dolnym i górnym 
kwartylem dla rozkładu odbiegającego od normalnego. Każda 
statystycznie istotna różnica średnich wartości lub warto-
ści mediany każdej zmiennej ciągłej (numer identyfikacyjny 
URI, liczba opuszczonych dni szkolnych lub roboczych w 
miesiącu) między, przed i po leczeniu rinogerminą, a także 
w przypadku pacjentów z mniej lub bardziej częstymi epi-
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ryc. 3   Comiesięczne nieobecności w pracy przed i po leczeniu rinogerminą. 
Poziome słupki oznaczają wartości średnie z odchyleniem standardowym. 
Każdy punkt reprezentuje jednostkowego pacjenta.
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Liczba dni szkolnych opuszczonych w ciągu miesiąca

ryc. 5  Korelacja pomiędzy comiesięczną nieobecnością w szkole (dzieci) a 
nieobecnością w pracy (rodzice).
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A.                                                                                         B. 

ryc. 4.   Korelacja pomiędzy liczbą epizodów Uri a comiesięcznymi nieobecnościami w szkole (panel a) lub w pracy (panel B).

europejskich, w tym we Włoszech [12]. Wydaje się więc, że 
dobrze jest rozważyć alternatywne sposoby profilaktyki. Bak-
terioterapia, taka jak stosowanie „dobrych” bakterii, może być 
obiecującą strategią zapobiegawczą. Jej uzasadnienie opiera 
się na wykazaniu, że niektóre niepatogenne szczepy bakterii 
mogą chronić przed infekcjami bakteryjnymi. Obecne bada-
nie przeprowadzone w warunkach rzeczywistych pokazuje, 
że spray do nosa zawierający szczepy Streptococcus salivarius 
24SMB oraz Streptococcus oralis 89a może być niezawodną 
opcją w zapobieganiu NZDO. Nie odnotowano żadnych skut-

Porównanie pacjentów z wysoką lub niską liczbą 
epizodów URI w roku poprzedzającym leczenie
Pacjentów podzielono na dwie podgrupy na podstawie 
liczby epizodów URI w roku poprzedzającym badanie: 
>6 lub <6. 

Zmniejszenie liczby epizodów URI po leczeniu oraz zmniejsze-
nie ilości comiesięcznych nieobecności w szkole lub pracy były 
bardziej znaczące u pacjentów z dużą liczbą epizodów URI (tj. 
>6 epizodów) w roku poprzedzającym leczenie niż u pacjentów z 
małą liczbą epizodów URI (tj. <6 epizodów) w roku poprzedzają-
cym leczenie (p <0,001, każde porównanie) jak podano w tabeli II.

DySkuSja

NZDO stanowi wyzwanie zarówno dla laryngologów, jak i pe-
diatrów. Leczenie NZDO oparte jest o wytyczne ograniczające 
przepisywanie antybiotyków, które przewidziane są do bar-
dziej wymagających zakażeń. Jednak w praktyce klinicznej – 
ignorując te zalecenia – często przepisuje się ten rodzaj tera-
pii. Profilaktyka NZDO podlega jeszcze większej dyskusji. W 
przeprowadzonym niedawno badaniu kontrolowanym placebo 
zbadano potencjalny efekt zapobiegawczy 12-miesięcznego le-
czenia azytromycyną (5 mg/kg/d) 3 dni/tydzień u dzieci z RRS 
[10, 11]. Okazało się, że profilaktyka azytromycyną zmniejszy-
ła liczbę epizodów ARS, objawy oddechowe i poprawiła wynik 
leczenia. Jednakże takie podejście prewencyjne zakłada długo-
falowość terapii, może też wywołać występowanie oporności 
na makrolidy, która stanowi nowy problem w wielu krajach 
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bo, 3) było oparte jedynie na wynikach klinicznych, bez badań 
bakteriologicznych oraz in vivo, 4) było badaniem, w którym 
informacje dotyczące minionego roku pozyskane zostały re-
trospektywnie, poprzez rozmowy z rodzicami. W związku z 
tym należy przeprowadzić dalsze badania w celu prawidłowe-
go zdefiniowania niespełnionych wymagań.

Podsumowując, obecne badanie rzeczywiste pozwoliło wy-
kazać, że spray do nosa zawierający Streptococcus salivarius 
24SMB oraz Streptococcus oralis 89a może skutecznie zapo-
biegać NZDO u dzieci.

ków ubocznych podawania preparatu, był on bezpieczny i do-
brze tolerowany przez wszystkie dzieci. Wyniki bieżących ba-
dań dostarczyły dowodów na to, że bakterioterapia znacząco 
zmniejszyła liczbę URI – a w konsekwencji – absencję w szkole 
i pracy. Warto zauważyć, że bakterioterapia była skuteczniej-
sza u dzieci z częstym występowaniem NZDO, na poziomie 
>6 przypadków/rok. Ta kwestia podkreśla kliniczne znacze-
nie obecnych ustaleń.

Nasze badanie ma jednak pewne ograniczenia, gdyż: 1) było 
badaniem otwartym, 2) nie posiadało grupy kontrolnej place-
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