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Migda³ki podniebienne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w miejscowej regulacji
uk³adu odpornoœciowego oraz w uk³adowym nadzorze immunologicznym.

Nawracaj¹ce, ostre i przewlek³e zaka¿enia migda³ków podniebiennych
prowadz¹ do ich przerostu, upoœledzaj¹c dro¿noœæ drogi oddechowej.

Wœród najczêœciej spotykanych patogenów stwierdza siê paciorkowce
beta-hemolizuj¹ce grupy A. Nierzadko zaka¿enia u dzieci s¹ wywo³ane przez
drobnoustroje wytwarzaj¹ce beta-laktamazy.

W³aœciwa antybiotykoterapia zapobiega wystêpowaniu powik³añ miej-
scowych i ogólnych choroby. W przypadkach nawracaj¹cych i przewlek³ych
zapaleñ, po³¹czonych z przerostem tkanki migda³kowej, w leczeniu stosuje
siê tonsillektomiê.
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The lymphoid tissue within the pharyngeal region of the oral cavity com-
prising Waldeyer’s ring, provides an important immunological organ for pro-
tection of the body and the production of tissue and serum immunoglobulins.

Chronic and recurrent tonsillar infections are most common in young
children below the age of 10 years.

Chronic tonsillitis is the common indication for tonsillectomy. It is often
caused by an inappropriate antibiotic therapy for acute tonsillitis. Thus, it is
very important to be conversant with the bacteriology.
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Migda³ki podniebienne stanowi¹ wiêkszoœæ tkanki
limfatycznej pierœcienia Waldeyera pe³ni¹cego wa¿n¹ rolê
w uk³adzie immunologicznym. Wiêkszoœæ komórek mig-
da³ków stanowi¹ limfocyty B, chocia¿ znajduj¹ siê tu tak-
¿e limfocyty T, komórki plazmatyczne, tuczne, granulo-
cyty i makrofagi. W b³onie œluzowej œciany przewodu
pokarmowego, oddechowego i przewodów uk³adu mo-
czowo-p³ciowego znajduje siê wiele limfocytów i komó-
rek plazmatycznych, które naciekaj¹ tkankê ³¹czn¹ w³a-
œciw¹ i nab³onki. Komórki te tworz¹ uk³ad czynnoœcio-
wy, nazywany tkank¹ limfoidaln¹ b³ony œluzowej (ang.
mucose associated limphoid tissue – MALT). Wœród lim-
focytów MALT przewa¿aj¹ limfocyty B i komórki plaz-
matyczne (w tkance ³¹cznej b³ony œluzowej) oraz limfo-
cyty T cytotoksyczne i NK (w nab³onkach). Ich wystê-
powanie w tych miejscach jest wyrazem zajmowania przez
komórki immunologicznie kompetentne strategicznych
pozycji wobec antygenów œwiat³a tych narz¹dów. G³ów-
nym mechanizmem efektorowym w MALT jest sekre-
cyjne IgA, które jest przeciwcia³em mog¹cym przecho-
dziæ przez b³ony œluzowe i pomaga zapobiegaæ wnikniê-
ciu zakaŸnych mikroorganizmów.

Dziecko rodzi siê z zawi¹zkami migda³ków w pier-
œcieniu gard³owym. Ulegaj¹ one z wiekiem powiêkszeniu

i osi¹gaj¹ w³aœciwy kszta³t. Rola tkanki adenoidalnej jest
od wielu lat dyskutowana. Przyjmuje siê, ¿e ma ona na
celu ochronê ustroju ludzkiego przed czynnikami szko-
dliwymi, drobnoustrojami chorobotwórczymi, które wni-
kaj¹ drog¹ oddechow¹ oraz pokarmow¹. Najwiêkszy roz-
wój tkanki migda³kowej przypada na wiek dzieciêcy, z
czego wnioskowaæ mo¿na, ¿e w tym okresie odgrywaj¹
one najwa¿niejsz¹ rolê. W pewnych przypadkach chore
migda³ki przestaj¹ spe³niaæ swoj¹ czynnoœæ obronn¹,
mog¹ natomiast staæ siê Ÿród³em niebezpiecznych dla
ustroju powik³añ. Z tego powodu w³aœciwe leczenie za-
paleñ tych struktur jest bardzo wa¿nym i odpowiedzial-
nym zadaniem lekarza. Poznanie roli, jak¹ pe³ni¹ mig-
da³ki w uk³adzie immunologicznym, a tak¿e patofizjo-
logii zaka¿eñ górnych dróg oddechowych zaowocowa³o
tendencj¹ do leczenia zachowawczego. Z drugiej strony
migda³ki patologicznie zmienione trac¹ swoj¹ funkcjê
obronn¹ i odgrywaj¹ istotn¹ rolê w patogenezie wielu cho-
rób reumatycznych i reumatoidalnych, zapaleñ k³êbusz-
ków nerkowych i innych chorób z autoagresji. Wykazano,
¿e u dzieci z przewlek³ym zapaleniem migda³ków stwier-
dza siê statystycznie czêstsze wystêpowanie kr¹¿¹cych
kompleksów immunologicznych. Dowodzi to roli pato-
gennej migda³ków, jako aktywnego immunologicznie
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ogniska zapalnego i wskazuje na zagro¿enie rozwiniêciem
chorób z autoagresji. Niew³aœciwe leczenie angin mo¿e byæ
powodem powstania tego typu powik³añ.

Najczêœciej izolowan¹ bakteri¹ w posiewie wymazu
z gard³a jest paciorkowiec beta-hemolizuj¹cy grupy A
(GABHS), czêsto powi¹zany z zaka¿eniem Haemophi-
lus influenzae i Staphylococcus aureus. Drobnoustrój ten
wzbudza szczególnie zainteresowanie, poniewa¿ mo¿e
powodowaæ chorobê reumatyczn¹, jak i ostre zapalenie
nerek. Szczyt zachorowañ na zapalenia migda³ków GA-
BHS przypada na okres zimowy i wiosenny. Czêœciej do-
tyczy osób zamieszkuj¹cych obszary o ch³odniejszym kli-
macie. Paciorkowiec rozprzestrzenia siê drog¹ kropelko-
w¹. Bliskie kontakty w ¿³obkach, przedszkolach, szko-
³ach i rodzinach wielodzietnych s¹ czynnikiem ryzyka.
Czêstoœæ nosicielstwa GABHS szacuje siê na 10-50%.
Nosiciele GABHS maj¹ dodatnie posiewy bez wzrostu
miana antystreptolizyny (ASO). Ryzyko przenoszenia
GABHS lub rozwijania powik³añ s¹ u nosicieli ma³e.
Wczesna diagnostyka streptokokowego zapalenia mig-
da³ków jest wa¿na z punktu widzenia powik³añ serco-
wych czy nerkowych [1,2,3].

Najwa¿niejsz¹ wartoœæ predykcyjn¹ maj¹ adenopa-
tia, gor¹czka i wysiêk w migda³kach. Wiêkszoœæ klinicy-
stów zaleca wykonywanie posiewu wymazu z gard³a
i uwa¿a tê procedurê za „z³oty” standard w ocenie i le-
czeniu infekcji paciorkowcowych. W sytuacji podejrze-
nia etiologii paciorkowcowej mo¿na wykonaæ szybki test.
Poniewa¿ specyficznoœæ tych testów wynosi 90%, czu-
³oœæ 60-90%, a koszt jest wy¿szy ni¿ posiew, ten ostatni
znajduje wiêksze zastosowanie. Testy serologiczne na
ASO s¹ natomiast jednoznacznym œrodkiem diagnostycz-
nym w ostrej infekcji paciorkowcowej.

Nadal lekiem z wyboru w leczeniu infekcji pacior-
kowcowych pozostaje Penicylina, któr¹ stosuje siê naj-
pierw parenteralnie, a nastêpnie doustnie przez co naj-
mniej 10 dni, co zmniejsza ryzyko ponownego uaktyw-
nienia siê zaka¿enia. Dawkowanie 2 x dziennie jest rów-
nie skuteczne jak 4 x dziennie [1,2]. W sytuacji alergii
na peniciliny lekiem z wyboru s¹ makrolidy.

Wiêkszoœæ pacjentów z dodatnimi posiewami to no-
siciele GABHS, nie powinno siê ich ponownie leczyæ,
je¿eli objawy choroby ust¹pi³y. Pacjenci, których cz³on-
kowie rodziny mieli w wywiadzie gor¹czkê reumatycz-
n¹, wymagaj¹ eradykacji bakterii. W tych przypadkach
mo¿na zastosowaæ Klindamycynê lub ponownie penicy-
linê z rifampicyn¹. U pacjentów z nawracaj¹cymi obja-
wami diagnostyka serotypowa mo¿e u³atwiæ rozró¿nie-
nie nawrotowoœci od opornoœci bakterii na leczenie. Nie
ma uzasadnienia profilaktyczna antybiotykoterapia. W tej
grupie pacjentów zaleca siê tonsilektomiê. Podczas an-
tybiotykoterapii nale¿y monitorowaæ przyjmowanie p³y-
nów, leczenie przeciwbólowe. Dzieci ma³e mog¹ szybko
ulec odwodnieniu. Nie nale¿y stosowaæ tabletek do ssa-
nia zawieraj¹cych antybiotyk lub œrodek antyseptyczny,

poniewa¿ zwiêkszaj¹ one ryzyko zaka¿enia grzybami
dro¿d¿opodobnymi.

Nierzadko zaka¿enia u dzieci s¹ wywo³ywane przez
drobnoustroje wytwarzaj¹ce beta-laktamazy, b¹dŸ otocz-
kowe bakterie beztlenowe; mog¹ byæ tak¿e zaka¿enia
mieszane. Powiêkszenie migda³ków podniebiennych
wykazuje œcis³y zwi¹zek z d³ugotrwa³ym zaka¿eniem
Haemophylus influenzae wytwarzaj¹cym beta-laktama-
zê [4]. Zaka¿enia tego typu bakteriami oznaczaj¹ ogra-
niczon¹ skutecznoœæ penicyliny w leczeniu anginy i spo-
wodowa³y zainteresowanie cefalosporynami, szczególnie
o d³u¿szym okresie pó³trwania, pozwalaj¹cym na stoso-
wanie leku co 12 godzin.

Tonsilektomia

Tonsilektomia jako prewencja jest ide¹ popularn¹ od
dziesiêcioleci. W latach 70. poddano j¹ os¹dowi ze wzglê-
du na brak uzasadnienia naukowego. W ostatnich latach
potwierdzono natomiast zasadnoœæ tonsilektomii w na-
wrotowym zapaleniu migda³ków. Zabieg ten jednak¿e
proponuje siê tym pacjentom, którzy spe³niaj¹ œcis³e kry-
teria [5].

Bezwzglêdne i wzglêdne wskazania do tonsilekto-
mii zosta³y zawarte w tab. I.

Tabela I. Wskazania bezwzglêdne i wzglêdne do tonsilektomii

Wskazania bezwzgledne

- przerost migda³ków podniebiennych
powoduj¹cy bezdechy podczas snu
lub tak¿e w trakcie czuwania,

- nawracaj¹ce krwotoczne zapalenia
migda³ków podniebiennych,

- podejrzenie nowotworu z³oœliwego
migda³ka,

- ropieñ oko³omigda³kowy

Wskazania wzglêdne

- nawracaj¹ce zapalenia migda³ków
(5-7 incydentów w ci¹gu roku),

- przewlek³e zapalenie migda³ków
utrzymuj¹ce siê d³u¿ej ni¿ 3-6
miesiêcy,

- zapalenie wêz³ów ch³onnych szyi
towarzysz¹ce przewlek³emu
zapaleniu migda³ków,

- zaburzenia po³ykania spowodowane
przerostem migda³ków,

- powik³ania ogólne w przebiegu
przewlek³ego zapalenia migda³ków
(usuwanie Ÿród³a zaka¿enia)

Najczêstszym wskazaniem do tonsilektomii u dzieci
s¹ nawracaj¹ce ostre lub przewlek³e zapalenia migda³ków
po³¹czone z ich przerostem. Przerost migda³ków pod-
niebiennych upoœledza dro¿noœæ drogi oddechowej, ob-
jawiaj¹c siê chrapaniem, niespokojnym snem, poran-
nymi bólami g³owy. Mog¹ im towarzyszyæ zaburzenia
mowy, trudnoœci w po³ykaniu pokarmów sta³ych i zabu-
rzony rozwój psychomotoryczny. Operacjê nale¿y roz-
wa¿yæ, gdy objawy powy¿sze utrzymuj¹ siê d³u¿ej ni¿ 3-6
miesiêcy, mimo zastosowanego leczenia odpowiednim
antybiotykiem.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e tkanka adenoidalna
odgrywa bardzo istotn¹ rolê w organizmie dziecka. W³a-
œciwe postêpowanie lecznicze w przypadku zaka¿enia
migda³ków pozwala na unikniêcie wielu chorób i nie-
prawid³owoœci zwi¹zanych z ich patologi¹.
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