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STRESZCZENIE:    Nawracające zakażenia dróg oddechowych u dzieci są najczęstszym powodem wizyt ambulatoryjnych. Ze względu 
na ich przewlekły charakter, częste stosowanie antybiotyków oraz niebezpieczeństwo powikłań – są istotnym prob-
lemem klinicznym. Duże nadzieje wiąże się obecnie z możliwością stosowania immunostymulacji jako prewencji 
tych zakażeń. W pracy omówiono najważniejsze metody stymulacji układu odporności u dzieci. W świetle dotychcza-
sowych doniesień poddano ocenie dotychczasowe efekty stosowania tego typu terapii.

SŁOWA KLUCZOWE:   nawracające zakażenia dróg oddechowych, odporność wrodzona, odporność nabyta, immunostymulacja

ABSTRACT:   Recurrent respiratory tract infections in children are the most common cause of outpatient visits. Due to the necessity 
of treatment of chronic, frequent use of antibiotics and the dangers of complications are a major clinical problem. Big 
hopes are now with the possibility of the use of immunostimulation as prevention of these infections. The paper dis-
cusses the most important methods of stimulation of the immune system in children. In the light of previous reports 
were evaluated effects of this type of therapy.
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NAWRACAJĄCE ZAKAŻENIA DRÓG 
ODDECHOWYCH JAKO PROBLEM KLINICZNY 

Nawrotowe zakażenia dróg oddechowych (NZDO) są istotnym 
problemem klinicznym zwłaszcza w populacji pediatrycznej. W 
miarę rozwoju i dojrzewania układu odpornościowego dziecka, 
liczba infekcji spada. Jeśli jednak dziecko choruje zbyt często, 
długotrwale, słabo przy tym reagując na antybiotykoterapię, na-

leży pogłębić diagnostykę. Wciąż jeszcze trudno jednoznacznie 
zdefiniować nawrotowe zakażenia dróg oddechowych. Niełatwo 
jest określić granice „bezpiecznego” zapadania na infekcje w tej 
grupie pacjentów. Według Włoskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego kryterium rozpoznania NZDO u dzieci stanowią: ≥6 infek-
cji układu oddechowego rocznie, lub ≥1 zakażenie górnych dróg 
oddechowych miesięcznie w okresie od września do kwietnia, 
lub ≥3 infekcje dolnych dróg oddechowych w ciągu roku [18]. 
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Dane opracowane przez Światową Organizację Zdrowia wska-
zują, że NZDO są główną przyczyną zgonów u dzieci poniżej 
5. roku życia. W krajach o wysokiej umieralności (np. w Azji 
Południowo-Wschodniej i w Afryce) odsetek zgonów wynosi 
nawet do 23%, a wartościach bezwzględnych oceniana jest na 2 
mln osób [12, 13]. W krajach rozwiniętych NZDO są przyczyną 
około 20% wszystkich wizyt lekarskich, a ich terapia pochła-
nia 75% światowego zapotrzebowania na antybiotyki [12, 13]. 

Większa częstość zachorowań u dzieci w porównaniu do doro-
słych związana jest z odrębnościami budowy i czynności układu 
oddechowego oraz z niedojrzałością układu odpornościowego. 
Różnice morfologiczne i czynnościowe układu oddechowego 
sprzyjają łatwemu szerzeniu się zakażeń, szybkiemu rozwo-
jowi obturacji, a także zaburzeniom wentylacji typu restryk-
cyjnego oraz upośledzeniu mechanizmów oczyszczania dróg 
oddechowych i eliminacji patogenów [40]. Sprawność obro-
ny układu oddechowego przed drobnoustrojami warunkuje 
prawidłowy rozwój ontogenetyczny jego narządów, tkanek i 
prawidłowy przebieg miejscowych i układowych procesów 
immunoregulacyjnych. W skład nieswoistych mechanizmów 
obronnych układu oddechowego wchodzą bariery anatomiczne 
błony śluzowej i bariery fizykochemiczne, z których największą 
rolę odgrywają wydzielany śluz, transport śluzowo-rzęskowy, 
filtracja powietrza, kichanie, kaszel, odruch nagłośni i drenaż 
chłonny. Do elementów odporności nieswoistej (naturalnej) 
wchodzi także wiele komórek i mediatorów takich jak: ma-
krofagi, neutrofile, laktoferyna, fibronektyna, kolektyny i tle-
nek azotu (NO) [19, 40]. 

W porównaniu do dorosłych odpowiedź układu odpornościowe-
go dziecka na czynniki patogenne nie jest efektywna. Obserwo-
wane w pierwszych latach życia niedobory odporności warun-
kowane są stopniem niedojrzałości układu odpornościowego, 
który w różnym stopniu dotyczy wszystkich jego składowych. 
Niedojrzałość układu odporności humoralnej u noworodków i 
niemowląt związana jest z obniżoną zdolnością syntezy i uwal-
niania immunoglobulin. Wśród dzieci młodszych z nawracają-
cymi NZDO stwierdza się obniżone stężenie immunoglobulin 
– IgG u 57% z nich, a IgA u 17% [17]. U części dzieci w okresie 
noworodkowym, niemowlęcym i wczesnodziecięcym obser-
wuje się także duże niedobory odporności komórkowej. Pula 
rezerwowa krwinek białych w szpiku jest kilkukrotnie mniejsza 
niż u ludzi dorosłych. Niedojrzałość ilościowa i czynnościowa 
neutrofilów powoduje niekiedy zaburzenie wczesnej odpowiedzi 
przeciwzapalnej i większe prawdopodobieństwo uogólniania się 
procesu zapalnego [17]. Niska ekspresja cząstek adhezyjnych na 
komórkach prezentujących antygen (antigen presenting cells – 
APC) powoduje słabszą odpowiedź na czynniki chemotaktyczne 
i obniżoną migrację do ogniska zapalnego [14]. W pierwszych 
miesiącach życia u dziecka obserwuje się mniejsze nasilenie re-

akcji cytotoksycznej limfocytów T, niedobór czynności wspo-
magającej i supresorowej limfocytów B oraz obniżoną syntezę 
cytokin pro- i antyzapalnych [17, 50].

Postępowanie lekarskie u dzieci z NZDO powinno być dwu-
kierunkowe. Na pierwszym etapie – istotne jest wyleczenie 
stanu ostrego. W drugim – ważne jest działanie profilaktyczne 
zapobiegające powtórnym zachorowaniom. Istotne znaczenie 
ma prowadzenie szczepień ochronnych podstawowych i uzu-
pełniających, klimatoterapia, edukacja prowadząca do wypra-
cowania prawidłowych nawyków higienicznych, odpowiednie 
żywienie, rehabilitacja ruchowa, hartowanie ciała i usuwanie 
zagrożeń środowiskowych. Coraz większą rolę przypisuje się 
obecnie także leczeniu farmakologicznemu, które wykorzy-
stuje metody immunomodulacji.

MOŻLIWOŚCI REGULACJI UKŁADU 
ODPORNOŚCI

Układ odpornościowy – którego zadaniem jest ochrona orga-
nizmu przez atakiem patogenów: bakterii, wirusów, grzybów i 
pasożytów – składa się z dwóch części różniących się pocho-
dzeniem i warunkujących odporność nieswoistą i swoistą. Po-
siada bardzo precyzyjne mechanizmy autoregulacyjne, które 
nadzorowane są przez różne populacje komórek i wydzielane 
przez nie mediatory. Aktywność układu immunologicznego 
jest modulowana w zależności od potrzeb ustroju. W niektó-
rych sytuacjach preferowane jest szybkie pobudzenie mecha-
nizmów obrony przed wpływem czynników środowiskowych 
(sygnałów niebezpieczeństwa), w innych konieczne jest zaha-
mowanie reakcji immunologicznych po ustaniu ekspozycji na 
czynniki zagrożenia. Niekiedy – w okolicznościach, które nie 
zawsze są jasne – dochodzić może do zaburzeń homeostazy 
układu odporności. Pewne jego mechanizmy w sposób nie-
kontrolowany ulegają wtedy wzmocnieniu, inne osłabieniu. 
Obserwuje się to u pacjentów z chorobami alergicznymi, au-
toimmunizacyjnymi, zakaźnymi i nowotworowymi [17, 50].

Możliwe są dwa sposoby oddziaływania na układ odporności: 
jego stymulacja lub zastosowanie immunosupresji. Nadmiernie 
zaktywowany układ immunologiczny, przesadnie odpowiada-
jący na bodźce egzo- i endogenne i w efekcie prowadzące do 
samouszkodzenia organizmu, wymaga zastosowania immu-
nosupresji. Ta metoda terapii jest bardzo często wykorzysty-
wana u pacjentów po przeszczepach narządów lub cierpiących 
na groźne dla życia choroby autoimmunizacyjne. W leczeniu 
immunosupresyjnym wykorzystuje się wiele grup leków, m.in.: 
glikokortykosteroidy, tiopuryny (azatiopryna, mykofenolan 
mofetylu), leki alkilujące (cyklofosfamid) oraz leki izolowane 
z grzybów (cyklosporyna, takrolimus, syrolimus). W celu su-
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presji układu odpornościowego stosuje się ponadto immuno-
globuliny w dużych dawkach, a także plazmaferezę.

Zdecydowanie częściej ingerencja lekarza w układ odpornościo-
wy skupia się obecnie na jego stymulacji. Leczenie immunosty-
mulujące określane jest niekiedy jako immunorehabilitacja, 
a także immunopotencjalizacja, czy też immunokorekcja. 
Leczenie preparatami grasicy nazwane jest immunorekon-
strukcją. Immunostymulanty wprowadza się w pierwotnych 
i wtórnych niedoborach odporności oraz w chorobach nowo-
tworowych. Najczęstszą przyczynę sięgania po preparaty tej 
grupy u dzieci stanowią natomiast NZDO.

MOŻLIWOŚCI LECZENIA 
IMMUNOSTYMULUJĄCEGO

Obecne na rynku liczne preparaty immunoaktywujące – wśród 
których należy wymienić szczepionki nieswoiste, polisacharydy 
i peptydy izolowane z grzybów, preparaty zawierające alkoksy-
glicerole lub skwalen uzyskiwany z rekina, preparaty grasicze 
oraz leki przeciwwirusowe – są owocem poszukiwań metod 
sterowania i modulacji odpowiedzi układu odpornościowego.

W doborze leczenia immunostymulującego istotne znaczenie 
dla lekarza powinien mieć wiek dziecka oraz wywiad choro-
bowy, który ocenia częstość, umiejscowienie, przebieg i czas 
trwania infekcji. Optymalna dla wyboru właściwego typu im-
munostymulatora byłaby także ocena ilościowa i czynnościo-
wa układu odpornościowego. Ze względu na koszty badania 
wskaźników charakteryzujących odpowiedź humoralną i ko-
mórkową są jednak stosowane rzadko.

Preparaty roślinne
W opracowaniach światowych immunoaktywujące preparaty 
roślinne określane są jako modyfikatory odpowiedzi biologicz-
nej – BRM (biological response modifiers) [49]. Na komórkach 
układu odporności nieswoistej obecne są receptory rozpozna-
jące wzorce molekularne mikroorganizmów, z których najważ-
niejszą grupę stanowią receptory Toll-podobne – TLR (toll-like 
receptors). Potrafią one rozpoznać wiele strukturalnych elemen-
tów drobnoustrojów i specyficzne cechy kwasów nukleinowych 
mikroorganizmów [17]. Po aktywacji receptorów TLR komórki 
syntetyzują i wydzielają cytokiny pobudzające odpowiedź nie-
swoistą i swoistą. Jako główny mechanizm działania naturalnych 
środków immunostymulujących pozyskiwanych z roślin, grzy-
bów i bakterii wymienia się obecnie aktywację receptorów TLR.

Działanie immunotropowe leków roślinnych gwarantują uzy-
skiwane z preparatów roślinnych polisacharydy – heteroglikany 

zawierające galaktozę, ksylozę, ramnozę, arabinozę i glikozę, gli-
koproteiny, w tym lektyny oraz cały szereg związków niskoczą-
steczkowych, w tym alkaloidy, polifenole, chinoliny [14, 49]. W 
profilaktyce infekcji dróg oddechowych najpowszechniej wyko-
rzystywanymi preparatami są te uzyskane z jeżówki purpurowej, 
wąskolistnej lub bladej. Wykazuje się ich korzystne działanie na 
nieswoiste elementy układu odpornościowego, głównie dzia-
łanie bakteriobójcze, opisuje zmniejszenie częstości i ciężkości 
przebiegu zakażeń dróg oddechowych. Istnieją także doniesienia 
niewykazujące takiego działania w stosunku do preparatów za-
wierających jeżówkę [5, 17]. W 2015 roku, w metaanalizie przy-
gotowanej przez zespół autorów pod kierunkiem Schapowala, 
przeanalizowano kliniczną aktywność jeżówki [43], oceniając jej 
skuteczność w zmniejszaniu liczby zakażeń dróg oddechowych 
u pacjentów dorosłych i dzieci. Analizie poddano sześć badań – 
najlepiej przeprowadzonych pod względem metodologicznym 
– które objęły 2458 pacjentów. Potwierdzono działania jeżówki: 
zmniejszenie częstości zakażeń górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, łagodzenie ich przebiegu oraz skrócenie czasu ich trwa-
nia. Wykazano także istotnie rzadsze występowanie powikłań 
poinfekcyjnych pod postacią: zapaleń płuc, ucha środkowego, 
gardła i migdałków podniebiennych. 

Polisacharydy i peptydy izolowane z grzybów
W immunoprofilaktyce zakażeń dróg oddechowych u dzie-
ci coraz większe znaczenie przypisuje się polisacharydom i 
peptydom izolowanym z grzybów. Czynniki aktywujące układ 
odpornościowy wyodrębnione z grzybów są beta-d-glukana-
mi, które wiążą się z określonymi strukturami na powierzch-
ni komórek. Aktywacja komórek układu odpornościowego z 
udziałem tych substancji odbywa się poprzez działanie na re-
ceptory TLR2, TLR4, a także cząsteczki adhezyjne: CD11b/
CD18, laktozyloceramid, receptory zmiatacze oraz Mac-1 [31]. 
Najczęściej stosowanymi w medycynie glukanami są: lentinan 
– izolowany z Lentinus edodes (twardziak jadalny), krestin – 
pozyskiwany z Coriolus versicolor (wrośniak różnobarwny), 
schizofylan – wyodrębniany z Schizophyllum commune (roz-
szczepka pospolita) oraz beta-glucan izolowany z Pleurotus 
ostreatus (boczniak ostrygowaty).

Główna aktywność glukanów (podanych w odpowiednich 
koncentracjach) skupia się na aktywacji limfocytów T. Pod ich 
wpływem zwiększa się proliferacja tych komórek w odpowiedzi 
na mitogen, wzrasta aktywność fagocytarna komórek żernych, 
zmniejsza się aktywność komórek NK i układu dopełniacza. 
Te ostatnie właściwości glukanu sprawiają, że próbuje się go 
wykorzystać w onkologii [31]. Prace badaczy japońskich do-
wodzą, że lentinan przedłuża życie pacjentów z nieoperacyj-
nymi nowotworami żołądka po zastosowaniu łącznie z che-
mioterapią [22, 38].
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jako środka immunostymulującego u dzieci z zakażeniami 
dróg oddechowych [30, 47]. 

Szczepionki nieswoiste
Szczepionki nieswoiste (stosowane donosowo, doustnie i w 
formie iniekcji) w swoim składzie zawierają kombinacje eks-
traktów (liofilizowane wyciągi, lizaty lub zabite bakterie, ry-
bosomy, proteoglikany błon komórkowych)różnych gatunków 
bakterii  najczęściej będących czynnikami etiologicznymi za-
każeń dróg oddechowych. Mechanizm działania szczepionek 
nieswoistych ma opierać się na nieswoistym pobudzaniu ele-
mentów odporności naturalnej poprzez wpływ na błony ślu-
zowe przewodu pokarmowego i aktywację układu odporno-
ściowego błon śluzowych układu oddechowego. Obecna w 
układzie pokarmowych tkanka GALT (gut-associated lympho-
id tissue), dzięki swojej aktywności zwiększa zarówno prezen-
tację antygenów bakteryjnych pochodzących ze szczepionek 
limfocytom , jak i produkcję wydzielniczych przeciwciał IgA, 
które potem chronią śluzówki przewodu pokarmowego i ukła-
du oddechowego [14]. Lizaty bakteryjne szczepionek nieswo-
istych stymulują także odporność przeciwwirusową poprzez 
aktywację mechanizmów odporności nieswoistej, zwłaszcza 
receptorów toll-podobnych (toll-like receptor TLR) [14, 50].

Spośród stosowanych w naszym kraju lizatów bakteryjnych 
należy wymienić Luivac, Broncho-Vaxom, IRS-19, Polyvacci-
num, Ismigen czy Buccaline oraz zawierający rybosomy bakterii 
Ribomunyl. Większość z wymienionych preparatów wykazuje 
nieswoiste działanie pobudzające elementy naturalnej odpor-
ności poprzez stymulację fagocytozy (IRS-19, Polyvaccinum, 
Ismigen), produkcję interferonu gamma (Luivac, Ismigen) 
czy lizozymu (IRS-19). Nie można także wykluczyć aktywacji 
swoistej odporności ustroju ukierunkowanej na podawane w 
szczepionkach bakterie, a co za tym idzie i powstawania swo-
istych przeciwciał (Ribomunyl). Wykazywano wzrost liczby 
komórek produkujących przeciwciała klasy IgA w kępkach 
Peyera, wzrost przeciwciał klasy IgA w wydzielinach i surowicy 
(Luivac, Ribomunyl, IRS-19, Ismigen), aktywację limfocytów 
T (Broncho-Vaxom, Ribomunyl, Ismigen), pobudzenie limfo-
cytów B oraz produkcji przeciwciał (Broncho-Vaxom, Ribo-
munyl), aktywację czynności neutrofilów (Broncho-Vaxom), 
wzrost aktywności monocytów i makrofagów oraz komórek NK 
(Ribomunyl), pobudzenie syntezy IL-1 i IL-6 (Ribomunyl) [50]. 

Badania doświadczalne i kliniczne szczepionek 
nieswoistych
Analiza obejmuje wyniki doświadczeń podstawowych z uży-
ciem materiału zwierząt doświadczalnych oraz badań przed-
klinicznych, klinicznych i porejestracyjnych. 

Dotychczas nieliczne badania otwarte wskazują na dobrą to-
lerancję beta-glukanów i pozytywne efekty ich stosowania u 
dzieci z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego. Je-
senak i wsp., badając 215 dzieci, przeanalizowali efektywność 
długotrwałego (ponad trzymiesięcznego) stosowania preparatu 
zawierającego ten glukan. Wykazali znamienne zmniejszenie 
częstości infekcji w stosunku do poprzedniego sezonu. Spadek 
zachorowań – wyznaczony na 50-procentową redukcję – za-
obserwowano u 71,2% dzieci. Wykazano istotnie niższą liczbę 
zakażeń u dzieci stosujących preparat beta-glukanu w porów-
naniu do grupy dzieci nieleczonych (3,6 vs 8,9 infekcji rocznie/
dziecko; p<0,05). Nie potwierdzono natomiast zależności sto-
sowania beta-glukanu i zmniejszenia częstości występowania 
gorączki i stosowania antybiotykoterapii [26]. Inne doniesie-
nia wskazują na zmniejszenie częstości zakażeń indukowa-
nych wysiłkiem fizycznym u sportowców po długotrwałym 
stosowaniu preparatów beta-glukanu [37]. W randomizowa-
nych badaniach z użyciem podwójnie ślepej próby w grupie 50 
sportowców oceniano skutek trzymiesięcznego stosowania pre-
paratu beta-glukanu na częstość infekcji i wybrane wskaźniki 
układu odpornościowego. Wykazano istotnie niższą częstość 
zakażeń górnych dróg oddechowych u sportowców stosują-
cych ten glukan w porównaniu do grupy przyjmującej placebo.

Jednym z zastosowań preparatów zawierających glukan jest 
także ich oczekiwany wpływ miejscowy na tkankę limfatycz-
ną gardła. Leki będące kompilacją glukanu, witamin C, B5, B6 
i B12 oraz jonów mają w zamyśle producentów łagodzić obja-
wy związane z przerostem migdałka gardłowego i migdałków 
podniebiennych u dzieci. Schorzenia te są przyczyną nawra-
cających zakażeń dróg oddechowych u tych pacjentów. Do-
tychczas nie ma jednak doniesień oceniających skuteczność 
kliniczną tych preparatów i trudno porównywać ich działanie 
z innymi preparatami immunostymulującymi.

Leki syntetyczne
Lek przeciwwirusowy inosine pranobex – IP jest syntetycz-
nym związkiem zawierającym połączenie jednej cząsteczki 
inozyny z trzema cząsteczkami 4 (acetyloamino)-benzoesanu 
1-(dimetyloamino-2-propanolu). Jak wskazują dotychczasowe 
badania in vitro i in vivo IP jest środkiem immunostymulu-
jącym, który aktywuje układ odpornościowy do odpowiedzi 
na zakażenie wirusowe i skraca jego przebieg. Mimo że pod-
stawowym przeznaczeniem tego leku jest terapia zakażeń wi-
rusowym, po wielu latach obecności na rynku okazuje się, że 
pierwotnym efektem jego działania jest immunostymulacja. 
Udowodniony jest aktywujący wpływ IP na syntezę i uwal-
nianie cytokin IL-1, IL-2, IL-10, TNF-a, IFN-g, , a także IgG 
przez stymulowanie komórek układu odpornościowego [17, 
18]. Dotychczasowe publikacje wskazują na skuteczność IP 



35OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (6): 31-39

 artykuł przeglądowy/review article

mujących odpowiednio 1218 i 350 chorych z przewlekłymi 
zapaleniami oskrzeli [39]. 

Luivac (Paspat oral) jest doustnym preparatem immunosty-
mulującym obecnym na rynku od 1992 roku. Obecnie stoso-
wany jest w 25 krajach świata. Na modelu zwierzęcym wykaza-
no zwiększenie liczby komórek produkujących IgA w kępkach 
Peyera jelita myszy pod wpływem antygenów zawartych w pre-
paracie Luivac [34]. Jak potwierdziły inne badania, zjawisko 
takie było skojarzone z nasiloną migracją limfocytów z błony 
podstawnej jelit i kępek Peyera do płuc, zwiększeniem prolife-
racji komórek krezkowych węzłów chłonnych i produkcji IL-2 i 
IFN-γ w obrębie krezkowych węzłów chłonnych w odpowiedzi 
na zastosowanie preparatu [34, 39]. W badaniach klinicznych 
obserwowano wzrost stężenia całkowitego i antygenowo-swo-
istego IgA w ślinie dzieci po stosowaniu tego preparatu [44]. W 
innych badaniach wykazywano, że ślina pacjentów leczonych 
Luivac hamuje adhezję Haemophilus influenzae do komórek 
nabłonka błon śluzowych nosa w badaniach in vitro [44]. Dzia-
łanie kliniczne preparatu Luivac potwierdzano wielokrotnie w 
randomizowanych, prospektywnych badaniach klinicznych z 
placebo przy użyciu ślepej próby (PIROL, SIGA, PAIS, LUISU-
ISSE, PASPORT) i w badaniach otwartych (PIROL II, PIROL 
M, SALUD), w których wzięło udział ponad 7000 dzieci i do-
rosłych z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych. W 
cytowanych badaniach wykazywano pod wpływem preparatu 
Luivac zmniejszoną częstość zapaleń w układzie oddechowym, 
krótszy czas ich trwania, mniejsze zużycie antybiotyków, mniej-
szą liczbę dni nieobecności w przedszkolu czy szkole [23]. Lek 
był dobrze tolerowany, nie wywoływał zmian w badaniach la-
boratoryjnych, nie wchodził w niekorzystne interakcje z inny-
mi lekami. W przeprowadzonych badaniach porejestracyjnych 
wzięło udział ponad 6000 pacjentów. Warto przytoczyć ostatnio 
prowadzone badania w 9 krajach z udziałem 1615 pacjentów 
(LUIPAS), w tym 242 z 25 ośrodków w Polsce, które wykazały 
zasadność stosowania preparatu Luivac w prewencji nawra-
cających infekcji, a ponadto oszczędności w kosztach opieki 
zdrowotnej nad osobami często chorującymi [28].

Szeroko stosowany Ribomunyl (Immucytal, Biomunil, Bio-
munyl, Ribovac) jest preparatem o potwierdzonej skuteczno-
ści w prewencji nawracających zapaleń dróg oddechowych. 
W licznych badaniach naukowych potwierdzano jego wpływ 
na elementy odporności nieswoistej i swoistej. W badaniach 
doświadczalnych prowadzonych na modelach zwierzęcych 
wskazywano na działanie preparatu zwiększające aktywność 
makrofagów i komórek cytotoksycznych. Po stosowaniu do-
ustnym notowano wzrost stężenia klas głównych i podklas 
immunoglobulin, spadek współczynnika śmiertelności myszy 
leczonych Ribomunylem przed zakażeniem Klebsiella pneu-
moniae [28]. Badania in vitro wskazywały ponadto na stymu-

Jednym z najstarszych preparatów, zarejestrowanych i stosowa-
nych w wielu krajach świata, jest Broncho-Vaxom (Broncho-Mu-
nal, Imocur, Ommunal ). W badaniach in vitro wykazano, że:

• aktywuje metabolizm tlenowy makrofagów 
otrzewnowych myszy, 

• zwiększa zabijanie wewnątrzkomórkowe bakterii, 
• stymuluje wytwarzanie IL-1 z makrofagów 

oskrzelowych, 
• zwiększa fagocytozę i degradację antygenów wirusa 

świnki, 
• zwiększa aktywność cytotoksyczną ludzkich komórek 

NK, 
• zwiększa wytwarzanie IL-2 i TNF-alfa, 
• w kombinacji z PHA zwiększa wytwarzanie IFNg, 
• selektywnie aktywuje transkrypcję i wytwarzanie 

wewnątrzkomórkowe IL-6 i IL-8 w hodowli ludzkich 
fibroblastów płucnych, 

• stymuluje ekspresję molekuł adhezyjnych na 
komórkach żernych [21, 27, 32]. 

• W badaniach in vivo na modelu zwierzęcym wykazano, 
że:

• powoduje wzrost stężenia IgA w surowicy, przewodzie 
pokarmowym i płucach u myszy, a także w surowicy, 
śliniankach i BAL u szczurów, 

• działa protekcyjnie na zakażenie Klebsiella pneumoniae 
i Streptococcus pneumoniae u myszy,

• stymuluje zabijanie bakterii in vivo, 
• powoduje wzrost IgA w BAL chorych na przewlekłe 

zapalenie oskrzeli, 
• gwarantuje wzrost stężenia IFN-g w BAL, 
• przyczynia się do normalizacji CD4/CD8 [3, 9, 21]. 

Na skuteczność preparatu wskazywały badania kliniczne. 
Randomizowane, wieloośrodkowe, z podwójnie ślepą próbą 
prowadzone przez Colleta i wsp. objęły 423 dzieci z nawra-
cającymi zakażeniami dróg oddechowych i wykazały istotne 
zmniejszeni częstości nawracających infekcji górnych dróg 
oddechowych oraz dobrą tolerancję leku [15]. Paupe i wsp., 
badając 116 dzieci z NZDO, notowali, że 180 dni po leczeniu 
39,5% objętych obserwacją pozostawało bez kolejnej infekcji 
(w stosunku do 16% dzieci z grupy porównawczej, które nie 
otrzymywały leku). Potwierdzono także zmniejszenie kon-
sumpcji antybiotyków i mukolityków [41]. Podobne wyniki 
uzyskano w badaniach obejmujących grupę 155 dzieci (69% 
vs 38% bez infekcji 180 dni po leczeniu) [1]. Pozytywny wpływ 
stosowania Broncho-vaxomu na częstość i przebieg infekcji 
wykazywano w badaniach obejmujących osoby dorosłe, m.in. 
60 polskich pacjentów z nawracającymi zapaleniami oskrzeli 
i astmą oskrzelową [16], 284 chorych z nawracającymi ropny-
mi zapaleniami zatok [25], a także w innych badaniach obej-
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Szereg otwartych lub porównawczych badań klinicznych wy-
konano u dorosłych z nawracającymi zakażeniami dróg odde-
chowych, uzasadniając stosowanie kuracji rybosomami bakterii 
w prewencji nawrotowości infekcji. Mora i wsp. w badaniach 
wykonanych u 1000 pacjentów dorosłych wykazali korzystne 
działanie leku u chorych z refluksem gardłowo-krtaniowym 
[36]. Oprócz obserwowanej poprawy stanu klinicznego, od-
notowanej w parametrach badań laboratoryjnych, notowano 
także poprawę wskaźników odporności humoralnej mierzonej 
stężeniami klas głównych immunoglobulin. Przeprowadzone 
badania kliniczne zarówno u dzieci, jak i dorosłych, wskazy-
wały na dobrą tolerancję leku i małe ryzyko wystąpienia dzia-
łań ubocznych. 

Korzystne działanie terapii rybosomami bakteryjnymi potwier-
dzają także opublikowane dotąd metaanalizy. W 2000 roku pod-
dano analizie 28 badań klinicznych dotyczących skuteczności 
stosowania Ribomunylu u 14.213 dzieci i dorosłych z NZDO. 
Potwierdzono spadek liczby zakażeń dróg oddechowych i an-
tybiotykoterapii wśród badanych pacjentów po 3-miesięcznej 
kuracji lekiem [11]. Inna metaanaliza – 19 europejskich ba-
dań klinicznych (randomizowanych, kontrolowanych place-
bo z podwójnie ślepą próbą) obejmujących ponad 2000 dzieci 
i dorosłych z nawracającymi zakażeniami dolnych i górnych 
dróg oddechowych – wykazała, że Ribomunyl skraca czas 
trwania i częstość tych zakażeń, synergistycznie współdziała 
ze szczepieniami przeciw grypie i ogranicza konieczność an-
tybiotykoterapii [6].

Czy można bez obaw stosować immunostymulatory? 
Na podstawie licznych przytoczonych badań udowodniono, 
że stosowanie szczepionek nieswoistych może odgrywać rolę 
w terapii bądź profilaktyce nawracających zakażeń układu od-
dechowego i uszu u dzieci i dorosłych. W stosunku do wielu 
preparatów wykazano konkretne mechanizmy działania, dzięki 
którym ingerują one w procesy wzbudzania lub regulacji zja-
wisk odpornościowych. Stosowanie immunostymulatorów 
nie jest przez wszystkich akceptowane i pozostaje ciągle kwe-
stią kontrowersyjną – podkreśla się nierealność oczekiwań, 
efekt placebo. 

Należy pamiętać, że nie zawsze można odpowiedzieć na pyta-
nia, jakie niebezpieczeństwa mogą powstać w wyniku nadmier-
nej stymulacji układu odpornościowego. Czy nie wyzwoli się 
odczynów alergicznych? Czy stosowane preparaty nie wpłyną 
w konsekwencji na niekorzystny kierunek zmian w układzie 
odpornościowym? A przede wszystkim: jakie znaczenie dla 
określonej choroby ma stymulacja układu odpornościowego? 
Szczególnie istotne przy rozważaniu ingerencji w dojrzewa-
jący układ odpornościowy dziecka musi być pytanie: czy sto-

lujący wpływ Ribomunylu na aktywność bójczą komórek NK 
i wydzielanie przez monocyty IL-6 oraz IL-8 izolowanych z 
krwi ludzkiej [2, 28]. Wiele badań wskazywało na jego wpływ 
na funkcje neutrofilów: wykazywano aktywujący wpływ pre-
paratu na adhezję, chemotaksję i fagocytozę komórek uzyski-
wanych od pacjentów z nawracającymi ropnymi infekcjami 
oskrzelowo-płucnymi [24]. Ostanie badania prowadzone przez 
Villa-Ambriz i wsp. potwierdzają wzrost ekspresji cząstek ad-
hezyjnych CD11c i CD103 na neutrofilach inkubowanych 4 
godziny z Ribomunylem [45].

U pacjentów z nawracającymi infekcjami oskrzelowo-płucny-
mi (a zwłaszcza u dzieci) leczonych Ribomunylem dochodziło 
do wzrostu stężenia w surowicy swoistych przeciwciał prze-
ciwko bakteryjnym elementom składowym preparatu, a także 
wzrostu ilości wydzielniczych IgA w błonie śluzowej oskrzeli 
[33]. Podobnie liczba komórek wytwarzających przeciwciała 
w tkance migdałków była wyższa u dzieci przyjmujących Ri-
bomunyl przed tonsylektomią [7]. Skuteczność preparatu no-
towaną w badaniach in vitro oraz na modelach zwierzęcych 
potwierdzano w opracowaniach klinicznych. Włoscy lekarze 
– w wieloośrodkowych badaniach z podwójnie ślepą próbą, 
kontrolowanych placebo, prowadzonych na grupie 164 dzieci 
poniżej 5. roku życia – po 6-miesięcznym stosowaniu prepa-
ratu potwierdzili spadek zakażeń dróg oddechowych, krótszy 
czas trwania i łagodniejszy przebieg w porównaniu do grup, 
które nie stosowały Ribomunylu [20]. 

Kilka badań porównawczych obejmowało grupy dzieci z 
nawracającymi zapaleniami nosa i gardła. I tak: badania 
Laccome i wsp. pokazały, że po terapii Ribomunylem no-
towano mniej zakażeń górnych dróg oddechowych i niższą 
absencję w szkole [29]. Z kolei w dwóch randomizowanych 
badaniach z podwójnie ślepą próbą, trzymiesięczne lecze-
nie Ribomunylem grupy dzieci z nawracającymi zakażenia-
mi dróg oddechowych okazało się korzystniejsze niż sto-
sowanie placebo. Po kuracji spadała liczba występowania 
infekcji, zakażenia miały lżejszy przebieg, gorączka trwała 
krócej, ponadto u pacjentów stwierdzono zwiększone wy-
twarzanie IgA i IgG [4, 8]. Zadowalające efekty stosowania 
Ribomunylu wykazywano także u dzieci z nawracającymi 
surowiczymi zapaleniami ucha środkowego [48]. Korzystny 
wpływ stosowania Ribomunylu w nawracających infekcjach 
górnych dróg oddechowych i ucha środkowego u dzieci 
[48], oraz u pacjentów z zapaleniem dróg oddechowych z 
odczynem bronchospastycznym [10], potwierdzano także 
w badaniach polskich autorów. Mora i wsp., badając grupę 
60 dzieci z nawrotowymi zapaleniami migdałków, wykaza-
li poprawę stanu klinicznego, zmniejszenie liczby infekcji 
i poprawę wskaźników odporności humoralnej po 6-mie-
sięcznym stosowaniu preparatu [35]. 
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dejścia do leczenia każdego pacjenta. U dzieci, zwłaszcza 
tych uczęszczających do żłobków i przedszkoli, ze względu 
na dużą możliwość transmisji zakażeń, dobry efekt osiąga-
ny po stosowaniu preparatu immunostymulującego w poje-
dynczym cyklu predysponuje do podawania go w kolejnych 
cyklach. Niepowodzenie leczenia, związane z notowanym 
zwiększeniem liczby i ciężkości zachorowań lub z wystąpie-
niem objawów ubocznych, uzasadnia natomiast przerwanie 
stosowania danego preparatu. Dobór środka immunostymulu-
jącego i schematu terapii powinien być przez lekarza przepro-
wadzony z rozwagą, ze względu na brak danych dotyczących 
wpływu ingerencji immunofarmakologicznej na dojrzewający 
układ odpornościowy. Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarza 
także ogromna i stale rosnąca na rynku ilość suplementów 
diety, których stosowanie nie jest objęte restrykcjami Pra-
wa Farmaceutycznego. Dobra i ekspansywna reklama tych 
preparatów jako „podnoszących odporność” wprowadza do 
raczkującej wciąż immunoterapii chaos, a jednocześnie nie-
sie ryzyko wystąpienia u pacjentów reakcji niepożądanych. 
Mogą one wynikać z przewlekłego stosowania dużych dawek 
suplementów diety, z ich interakcji z innymi przyjmowany-
mi lekami i pokarmami, a także z nadwrażliwości pacjenta 
na dany składnik suplementu. Wymaga to od lekarzy stałej 
czujności i reagowania na niepotrzebną polipragmazję szcze-
gólnie niebezpieczną u małych pacjentów.

sowanie immunostymulatorów bez możliwości oceny stanu 
immunologicznego pacjenta nie zwiększy ryzyka procesów 
autoimmunizacyjnych? 

Pomimo powszechności stosowania szczepionek nieswoistych 
nie znaleziono jak dotąd przekonywujących dowodów na induk-
cję procesów autoimmunizacyjnych. Nie udowodniono także 
powstawania autoprzeciwciał w odpowiedzi na leczenie, nie 
wykazano indukcji procesów alergicznych, nie stwierdzano pa-
tologicznych zmian w aktywacji limfocytów i nie wykazywano 
niepożądanych działań stosowanych preparatów. 

PODSUMOWANIE

Poszukiwanie metod sterowania reakcjami układu odporno-
ściowego jest w ostatnich latach jednym z ważniejszych celów 
badań doświadczalnych i klinicznych. Efektem tych opracowań 
są wprowadzane coraz to nowsze grupy i generacje środków 
mających według producentów działanie immunoaktywujące. 
Spodziewany efekt leczenia osiągany jest po długotrwałym, 
często seryjnym i opartym o określone algorytmy, stosowa-
niu. Sprzeczne doniesienia dotyczące skuteczności leczenia 
poszczególnymi preparatami, jak i kontrowersje dotyczące 
schematów terapii, stwarzają potrzebę indywidualnego po-

PIŚMIENNICTWO
1. Ahrens J.: Multicentre double-blind clinical trial with Broncho-vaxom in children. Therapiewoche, 1984; 34: 3469–3475.

2. Allavena P., Annalaura E., Mirelli A.: Stimulation of cytotoxic and non-cytotoxic functions of natural killer cells by bacterial membrane proteoglycans and 
ribosomes. Int. J. Immunopharmacol. 1989; 11: 29–34.

3. Arafat H., Turkall R., El Morsy A.: Immunostimulation in rats following oral administration of OM-85 BV. Eur. J. Respir. Rev. 1996; 6: 176–181.

4. Baraldi E., Santos P.A., Zacchello F.: Propylaxis of recurrent respiratory infections in children with a new immunomodulating agent. Eur. Resp. J. 1999; 4: 208–211.

5. Barrett B.: Efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infections in children: a randomized controlled trial. J. Pediatr. 2004; 145: 135–136.

6. Bellanti J.A., Olivieri D., Serrano E.: Ribosomal immunostimulation. Assessment of studies evaluating its clinical relevance In the prevention of upper and 
lower respiratory tract infections In children and adults. Biodrugs. 2003; 17: 355–367.

7. Bene M.C., Kahl L., Perruchet A.M.: Bacterial lysates and ribosomes as inducers of specific immune response a comparative study. Scand. J. Immunol. 1993; 38: 496–499.

8. Biolchini A., Clerici Scholler M., Carddu P.: Clinical experience with Biomunil tablets in children with reccurent respiratory infections. Eur. Resp. J. 1999; 
4: 207–209.

9. Bosch A., Lucena F., Pares R.: Bacterial immunostimulant (Broncho-vaxom) versus levamisole on the humoral immune response in mice. J. Immunophar-
macol. 1984; 6: 323–338.

10. Botulińska E., Hofman J., Tobolczyk J.: Wpływ rybosomów bakteryjnych na stan kliniczny i parametry immunologiczne u dzieci z nawrotowymi zapaleniami 
dróg oddechowych z odczynem bronchospastycznym. Pol. Merk. Lek. 2001; 10: 353–356.

11. Boyle P., Bellanti J.A., Robertson C.: Meta-analysis of published clinical trials of a ribosomal vaccicne (ribomunyl) in prevention of respiratory infections. 
BioDrugs. 2000; 14: 389–408.

12. Bryce J., Boschi-Pinto C., Shibuya K., Black R.E.: WHO Child Health Epidemiology Reference Group. WHO estimates of the causes of death in children. 
Lancet. 2005; 365: 1147–1152.

13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/pneumchilddevcount t.htm [accessed 7.12.10].

14. Chapel H., Haeney M., Misbah S., Snowden N.: Niedobory odporności. w: Immunologia kliniczna, G. Senatorski (red.), Czelej. Lublin 2009; I, 57–84.

15. Collet J.P., Ducruet T.M.,  Kramer M.S.: Stimulation of nonspecific immunity to reduce the risk of recurrent infections in children attending day-care center. 
Pediatr. Infect. Dis. J. 1993; 12: 648–652.



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM38

 artykuł przeglądowy/review article

16. Czerniawska-Mysik G., Adamek-Guzik T., Dyczek A.: Double-blind clinical study with Broncho-vaxom in the treatment of recurrent acute bronchitis and 
bronchial asthma. Int. J. Immunotherapy. 1992; 8: 153–159.

17. De Baets F., Kint J., Pawels R., Laray J.: IgG subclass deficiency in children with reccurant bronchitis. Eur. J. Pediatr. 1992; 151: 274–278.

18. Esposito S., Marseglia G., Novelli A., de Martino M., Di Mauro G., Gabiano C. et al.: Acute, subacute and recurrent bacterial rhinosinusitis in pediatrics: 
guidelines of the Study Group of the Italian Society for Pediatric Infectious Diseases (SITIP). Minerva Pediatr. 2007; 59: 474–475.

19. Everard M.L.: Recurrent lower respiratory tract infections - going around in circles, respiratory medicine style. Paediatr. Respir. Rev. 2012;  
13: 139–143. 

20. Fiocchi A., Omboni S., Mora R., Macchi A., Nespoli L., Arrigoni S. et al.: Efficacy and safety of ribosome-component immune modulator for preventing re-
current respiratory infections in socialized children. Allergy Asthma Proc. 2012, 33: 197–204.

21. Fontagnes R. Bottex C., Christau B. et al.: Influence of a bacterial extract of antigen presentation and protection againts experimental infections. Lung 1990; 
168: 716-719.

22. Fuita H., Ogawa K., Ikuzawa M., Muto S., Matsuki M. et al.: Effects of krestin PSK on drug-metabolizing enzymes with special reference to the activation of 
FT-201. Gan To Kagaku Ryoho. 1986, 13: 2653–2657.

23. Hałuszka J., Gutkowski P., Kalaciński W.: Ocena skuteczności immunostymulacji u dzieci w krótkim okresie po zastosowaniu poliwalentnego lizatu bakte-
ryjnego Luivac. Ped. Pol. 2000; 75: 571–576.

24. Hbabi L., Roques C., Michel G.: In vitro stimulation of polymorphonuclear cell adhesion by Ribomunyl and antibiotic + Ribomunyl combinations: effect on 
CD18, CD35 and CD16 expression. Int. J. Immunopharmacol. 1993; 15: 163–173.

25. Heintz B., Schlenter W.W., Kirsten R.: Clinical efficacy of Broncho-Vaxom in adult patients with chronic purulent sinusitis – a multicenter placebo-controlled, 
double-blind study. Int J Clin Pharmacol. Ther. Toxicol. 1989; 27: 530–534.

26. Jesenak M., Sanislo L., Kuniakova R., Rennerova Z., Buchanec J., Banovcin P.: Immunoglukan P4H In the prevention of reccurent airway infections in chil-
dren. Czech.-Slov. Pediat. 2010; 11: 639–647.

27. Keul R., Roth M., Papakonstantinou E. et al.: Induction of interleukin 6 and interleukin 8 expression by Broncho-Vaxom (OM-85 BV) via C-Fos/serum re-
sponsive element. Thorax. 1996; 51: 150–154.

28. Kitzler P., Branco A.P., Villiger B. et al.: Immunomoduling treatment of recurrent respiratory tract infections. A multinational post-approval study with Luiv-
ac/Paspat oral. J. Pharmacol. Ther. 2002; 5: 135–141.

29. Laccome Y., Narcy P.: Efficacite de Ribomunyl, en traitement preventif des infection recidivantes. ORL Immunol. Med. 1985; 11: 73–75.

30. Litzman J., Lokaj J., Krejci M., Pesak S. et al.: Isoprinosine does not protect against frequent respiratory tract infections in childhood. Eur. J. Pediatr. 1999; 
158: 32–37.

31. Lull C., Wichers H.J., Savelkoul H.F.: Antiinflammatory and immunomodulating properties of fungal metabolites. Mediators Inflamm. 2005; 2: 63–80.

32. Mauel J.: Stimulation of immuno-protective mechanizm by OM-85 BV. Respiration. 1994; 61: 8–15.

33. Michel E.B., Dussourd D., Hinterland L. et al.: Immunostimulant by a ribosomal vaccine associated with a bacterial cell-wall adjuvant in humans. Infect. Im-
mun. 1978; 20: 760–769.

34. Misfeldt M.L.: Evaluation of the immunomodulatory activites of LW 50020. Departament of Molecular Microbiology and Immunology University of Mis-
souri, Columbia, Missouri, USA. Research Report. 1996.

35. Mora R., Dellepiane M., Crippa B., Guastini L., Santomauro V., Salami A.: Ribosomal therapy in the treatment of recurrent acute adenoiditis. Eur. Arch. Oto-
rhinolaryngol. 2010; 267: 1313–1318.

36. Mora R., Mora F., Crippa B., Santomauro V., Guastini L., Peretti G.: Ribosomal therapy in patients with pharynolaryngeal reflux. Acta Otolaryngol. 2012, 
122:651–656.

37. Murphy E.A., Davis J.M., Carmichael M.D., Mayer E.P. et al.: Benefits of oat beta-glucan and sucrose feedings on infection and macrophage antiviral resis-
tance following exercise stress. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2009; 297: 1188–1194.

38. Nio Y., Shiraishi T., Tsubono M., Morimoto H., Tseng C.C. et al.: In vitro immunomodulating effect of protein-bound polysaccharide PSK on peripheral blond, 
regional notes, and spleen lymphocytes in patients with gastric cancer. Cancer Immunol. Immunother. 1991, 32: 335–341.

39. Orcel B., Delclaux B., Baud M.: Oral immunization with bacterial extracts for protection against acute bronchitis in elderly institutionalized patients with 
chronic bronchitis. Eur. Respiratory J. 1994; 7: 446–452.

40. Patria M.F., Esposito S.: Recurrent lower respiratory tract infections in children: a practical approach to diagnosis. Paediatr. Respir. Rev. 2013; 14: 53–60. 

41. Paupe J.: Immunotherapy with an oral bacterial extract (OM-85 BV) for upper respiratory infections. Respiration. 1991; 58: 150–154.

42. Rutishauser M., Pitzke P., Grevers G.: Use of a polyvalent bacterial lysate in patients with reccurent respiratory tract infections: results of prospective, place-
bo-controlled, randomised, double-blind study. Adv. Ther. 1998; 15: 330–341.

43. Schapowal A., Klein P., Johnston S.L.: Echinacea reduces the risk of recurrent respiratory tract infections and complications: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Adv. Ther. 2015; 32: 187–200.

44. van Aubel A., Hofbauer C., Elsasser U.: Immunoglobulin in serum and saliva in children with recurrent infections of the respiratory tract during treatment 
with an oral immunomodulator. In: Immunotherapy of infections. Masihi K.N., Dekker M., New York, 1994, 357–369.

45. Villa-Ambriz J., Rodriguez-Orozco A.R., Bejar-Lozano C., Cortes-Rojo C.: The increased expression of CD11c and CD103 molecules in the neutrophils of 
the peripheral blood treated with a formula of bacterial ribosomes and proteoglycans of Klebsiella pneumoniae. Arch. Bronchopneumol. 2012; 48: 316–319.



39OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (6): 31-39

 artykuł przeglądowy/review article

46. Wichels R., Wolfschaffner F., Guggenbichler J.P.: Infectionsprophylaxe. Adharenz bakterieller mikroorgansmen an epithelzellen und blockierung durch spei-
chel-antikorper nach oraler verabreichung von Luivac. TW Padiatr. 1996; 9: 421–423.

47. Wiedermann D., Wiedermannova D., Lokaj J.: Immunorestoration in children with recurrent respiratory infections treated with isoprinosine. Int. J. Immu-
nopharmacol, 1987; 9: 947–949.

48. Zakrzewska A., Kowalski H., Gryczyńska D.: Ribomunyl w profilaktyce zakażeń górnych dróg oddechowych i ucha środkowego u dzieci. Przegl. Ped. 1998; 
28: 195–197.

49. Zapała Ł., Lasek W.: Naturalne immunostymulatory egzogenne. Post. Biol. Kom. 2007, 3: 581–594.

50. Zeman K.: Możliwości immunokorekcji w leczeniu i profilaktyce nawracających zakażeń dróg oddechowych u dzieci. [W:] Zeman K (red.) Zaburzenia od-
porności u dzieci. PZWL, Warszawa 2002, 249–261.

Word count: 3800 Tables: – Figures: – References: 50

Access the article online: DOI: 10?????????? Full-text PDF: www.otolaryngologypl.com/fulltxt.php?ICID= ??????

Corresponding author: Dr hab. n. med. Jarosław Paśnik, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, e-mail: elute@poczta.onet.pl

Copyright © 2016 Polish Society of Otorhinolaryngologists  Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved. 

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Cite this article as: Paśnik J.: Vaccines nonspecific – immunostimulation in patients with recurrent respiratory infections; Otolaryngol Pol 2016; 70 (6): 31-39


