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Wprowadzenie. Układ chłonny gardła odgrywa szczególną
rolę u dzieci stanowiąc pierwszą linię kontaktu rozwijającego
się organizmu z antygenami występującymi w otaczającym
środowisku. U pewnej grupy dzieci, przerost pierścienia
Waldeyera wykracza poza granice wyznaczone fizjologiczną
normą stając się przyczyną zaburzeń zdrowia.
Cel pracy. Analiza przyczyn kwalifikowania dzieci do
adenotomii i tonsillotomii w zależności od wieku oraz ocena
popraw po zabiegu operacyjnym.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną
analizę dokumentacji medycznej 730 dzieci w wieku od 3 do
13 lat hospitalizowanych z powodu patologicznego przerostu
migdałka gardłowego. U 1/4 dzieci stwierdzono dodatkowo
przerost migdałków podniebiennych.
Wyniki. W badanej grupie dzieci u 90% chorych
obserwowano dolegliwości rynologiczne, w blisko 46%
przypadków dominujące były objawy otologiczne. W grupie
dzieci najmłodszych przeważały wskazania rynologiczne do
zabiegu operacyjnego, a u dzieci najstarszych – wskazania
otologiczne. U 27 (3,7%) dzieci stwierdzono powikłania
ortodontyczne przerostu migdałka gardłowego. Mimo, że
u przeważającego odsetka dzieci wykazano poprawę stanu
zdrowia bezpośrednio po usunięciu migdałka gardłowego,
ok. 24% chorych wymagało następowego leczenia. Zależnie
od dominujących objawów obejmowało ono: farmako-
terapię, założenie tubek wentylacyjnych, leczenie
ortodontyczne wad zgryzu i inne.
Wnioski. Najczęstszymi wskazaniami do leczenia
operacyjnego przerostu pierścienia Waldeyera są objawy
rynologiczne, a następnie otologiczne. Żadna z tych zmian
nie jest jednak wystarczająco swoista, aby mogła
automatycznie przesądzać o zakwalifikowaniu dziecka do
zabiegu.

Słowa kluczowe: migdałek gardłowy, pierścień Waldeyera,
adenotomia, tonsillotomia
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Introduction. The immune system of the pharynx in children
has a specific role, as it constitutes the first line of contact
with antigens of the external environment. In some infants,
Waldeyer’s ring hypertrophy exceeds the normal
physiological limits and impairs patients’ health.

Aim. To analyse indications for adenotomy and tonsillotomy
in children by age and to assess the outcomes of the surgery.

Material and methods. Medical records of 730 children
aged 3 to 13, hospitalized in 2002-2006 for hypertrophy of
the adenoid were analysed. As much as 1/4 of the children
showed coexistent palatine tonsil hypertrophy.

Results. In the study group, rhinologic signs and symptoms
were observed in 90% of children, while otologic signs and
symptoms dominated in 46% of the patients. Rhinologic
indications for the surgery dominated among the younger,
while otologic indications prevailed among the older children.
Adenoid hypertropthy-related ortodontic abnormalities
were detected in 27 (3,7%) children. In spite that
improvement was noted immediately after adenotomy,
approximately 24% of the patients required further treatment,
such as pharmacological treatment, application of ventilation
tubes, or orthodontic correction depending on the
symptoms.
Conclusions. The most frequent indications for surgical
treatment of Waldeyer’s ring hypertrophy are rhinologic
symptoms followed by otologic symptoms. However, none
of those pathologies are sufficiently specific to enable firm
decision to perform the surgery.
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WSTĘP

W skład pierścienia Waldeyera wchodzą: mig-
dałki podniebienne, migdałek gardłowy, językowy,
trąbkowy, mniejsze masy tkanki limfatycznej w po-
staci migdałków trąbkowych oraz grudki chłonne
i pasma boczne zlokalizowane na tylnej ścianie gar-
dła.

Histologicznie migdałki zbudowane są z gru-
dek chłonnych, w których znajdują się ośrodki na-
mnażania limfocytów, zasiedlone głównie przez
grasiczoniezależne limfocyty B oraz tkanki między-
grudkowej, w której dominują grasiczozależne lim-
focyty T [1-3].

Migdałki stanowią integralną część układu
chłonnego. Główną ich rolą jest rozpoznawanie
otaczających antygenów, uruchamianie miejsco-
wej i ogólnej linii obrony oraz neutralizacja i nisz-
czenie antygenów w wyniku rozwoju odpowiedzi
komórkowej i humoralnej.

Przyczyny przerostu pierścienia gardłowego nie
są do końca wyjaśnione. W etiologii bierze się po
uwagę reakcje immunologiczne, czynniki hormo-
nalne i genetyczne. Procesom przerostowym sprzy-
ja występowanie przewlekłych nieswoistych pro-
cesów zapalnych, które prowadzą do przerostu
łącznotkankowego, metaplazji nabłonka i zaniku
ośrodków namnażania limfocytów. Najczęściej
dochodzi do przerostu całej tkanki limfatycznej
pierścienia Waldeyera, rzadziej obserwujemy izo-
lowany przerost  jednego z migdałków [4].

Objawy przerostu migdałka gardłowego powo-
dują objawy rynologiczne, u części dzieci, w przy-
padku niedrożności trąbki słuchowej dołączają się
objawy otologiczne.

U pewnej grupy dzieci przerost pierścienia Wal-
deyera wykracza poza granice wyznaczone fizjo-
logicznymi normami stając się przyczyną schorzeń.
W części tych przypadków postępowanie sprowa-
dza się do obserwacji i farmakoterapii w przeko-
naniu, że naturalna inwolucja składowych pierście-
nia Waldeyera doprowadzi do ustąpienia dolegli-
wości. U pozostałych chorych konieczne jest le-
czenie chirurgiczne.

Celem pracy była retrospektywna analiza przy-
czyn kwalifikowania dzieci do adenotomii i ton-
sillotomii w poszczególnych grupach wiekowych
oraz ocena popraw po zabiegach operacyjnych.

MATERIAŁ I METODY

W latach 2002-2006 w Klinice ORL Szpitala Uni-
wersyteckiego oraz w Oddziale Laryngologicznym
IGiCHP w Rabce hospitalizowanych było łącznie
730 dzieci z patologicznym przerostem migdałka

gardłowego. Najmłodszy pacjent miał 3 lata, naj-
starszy 13 lat (ryc. 1). Średnia wieku wyniosła 6,99.
W grupie zakwalifikowanej do adenotomii było
43% dziewczynek i 57% chłopców. U 180 chorych
(24,6%) z tej grupy stwierdzono dodatkowo prze-
rost migdałków podniebiennych. Przeprowadzo-
no szczegółowy wywiad oraz retrospektywną ana-
lizę dokumentacji lekarskiej w zakresie oceny sta-
nu ogólnego i miejscowego dziecka. Przerost mig-
dałka gardłowego oceniany był na podstawie ry-
noskopii tylnej i badania palpacyjnego. W bada-
niu wziernikowym części nosowej gardła wielkość
migdałka gardłowego w stosunku do nozdrzy tyl-
nych ustalano metodą półilościową: stopień I –
tkanka adenoidalna sięgała do 1/3 nozdrzy tyl-
nych, stopień II - tkanka adenoidalna sięgała do
1/2 nozdrzy tylnych, stopień III – tkanka adeno-
idalna sięgała do 2/3 nozdrzy tylnych.

W oparciu o dane z wywiadu, badanie laryn-
gologiczne i wynik badane dzieci oceniano, czy
u badanych chorych dominują objawy rynologicz-
ne, czy otologiczne. U chorych z powikłaniami oto-
logicznymi wykonywane były badania słuchu: au-
diometria tonalna i tympanometria. W wynikach
audiometrii tonalnej przeanalizowano wielkość
ubytku słuchu w funkcji częstotliwości w zakresie
od 500-3000 Hz na drodze przewodnictwa po-
wietrznego i kostnego.

W grupie osób ze zmianami w obrębie twarzo-
czaszki wyodrębniono 27 (3,7%) dzieci z powikła-
niami ortodontycznymi przerostu migdałka gar-
dłowego. Badanie ortodontyczne w każdym przy-
padku obejmowało wywiad przeprowadzony z ro-
dzicami, ocenę rysów twarzy, sposobu oddycha-
nia, ocenę wad zgryzu oraz analizę zdjęć panto-
mograficznych i telerentgenogramów.

WYNIKI

U 90% dzieci stwierdzono utrudnione oddycha-
nie przez nos. U 78% badanych stwierdzono no-
sowanie tylne zamknięte, a u 31% chorych oce-
niono, że mają tzw. twarz adenoidalną. W badaniu

Ryc. 1. Struktura wiekowa badanych dzieci
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wziernikowym nosa widoczne były sinawe, obkur-
czone małżowiny nosowe. W 20% przypadkach
stwierdzono bladą, obrzękniętą śluzówkę nosa,
sugerującą alergiczne tło zmian. W większości
przypadków obserwowano wydzielinę śluzową
lub śluzowo-ropną na dnie jam nosowych bada-
nych dzieci. Obecne były również dyskretne lub
mało nasilone zmiany otiatryczne.

Dominujące objawy otologiczne stwierdzono
u 336 (46%) dzieci. U 45% tych chorych w badaniu
otoskopowym stwierdzono matowe, wciągnięte
błony bębenkowe, 37% stanowili chorzy z pogru-
białymi i zaróżowionymi błonami z widocznym
u części dzieci poziomem płynu w hypotympanum.
Bliznowate błony występowały u 18% badanych
małych pacjentów. U 95% chorych stwierdzono nie-
dosłuch typu przewodzeniowego. Rezerwa ślima-
kowa wyniosła do 45 dB. U pozostałych 5% pa-
cjentów tej podgrupy wynik badań audiometrycz-
nych mieściły się w granicach normy.

W ocenie audiometrii impedancyjnej najczęściej
(75%) stwierdzano tympanogram typu C. Maksy-
malna wartość podatności w wykresach była pra-
widłowa, uzyskane wykresy przesunięte były
w kierunku ujemnych ciśnień w zakresie od -150
do -300 mmH20.

U 20% chorych tej grupy stwierdzono tympa-
nogram typu B, charakterystyczny dla wysiękowe-
go zapalenia ucha środkowego. U pozostałych 5%
chorych, u dzieci prawidłowo słyszących stwier-
dzono tympanogram typu A. Rycina 2 przedsta-
wia wyniki obrazujące odsetek chorych z przewagą
powikłań rynologicznych i otologiczny w poszcze-
gólnych grupach wiekowych.

Wskazania rynologiczne do zabiegu operacyj-
nego przeważały w grupie wiekowej dzieci naj-
młodszych (3 i 4 r.ż.), a następnie w przedziale wie-
kowym od 7 do 10 r.ż. U dzieci najstarszych od 11
r.ż. do 13 r.ż. oraz w grupie 5- i 6-latków jako przy-
czyny interwencji chirurgicznej przeważały powi-
kłania uszne.

Dzieci z powikłaniami ortodontycznymi cha-
rakteryzowały się występowaniem wad zgryzu
wynikających z zaburzeń wyrostkowych i zębo-
wych, a nie wad genetycznych. W grupie dzieci za-
kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego ze
wskazań ortodontycznych stwierdzono występo-
wanie następujących wad zgryzu: tyłozgryz całko-
wity (n=12 osób), tyłozgryz rzekomy (n=2), zgryz
otwarty całkowity (n=2), zgryz otwarty częścio-
wy przedni (n=4), zgryz krzyżowy (n=7).
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Ryc. 2. Zestawienie zmian otologicznych i rynologicznych
w zależności od wieku
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Ryc. 3. Zestawienie wad zgryzu (n=27 dzieci)
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U 85% dzieci hospitalizowanych z powodu pa-
tologicznego przerostu migdałka gardłowego wy-
konano adenotomię. Zabieg przeprowadzono
w znieczuleniu ogólnym, przy użyciu noża Beck-
manna. U 15% pacjentów, u których dodatkowo
występował przerost migdałków podniebiennych
bez cech zapalenia, wykonano adenotomię i ton-
sillotomię.

Zabieg adenotomii z/lub bez tonsillotomii
w grupie pacjentów zakwalifikowanych do ww.
operacji ze wskazań rynologicznych przywrócił
nosowy tor oddechu u 60% chorych w pierwszych
tygodniach po zabiegu operacyjnym. W wyniku
leczenia farmakologicznego uzyskano całkowite
lub znacznego stopnia zmniejszenie objawów ka-
taralnych u kolejnych 25% dzieci po 2 miesiącach
leczenia od zabiegu operacyjnego. U pozostałych
pacjentów, ze względu na utrzymujące się objawy
nieżytowe oraz utrwalony nosowy tor oddechowy,
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przeprowadzono diagnostykę alergologiczną, któ-
ra u większości potwierdziła uczuleniową kompo-
nentę dolegliwości.

Założenie rurek wentylacyjnych przeprowa-
dzono równoczasowo z adenotomią u 17% dzie-
ci, u których występowało jedno lub obustronne
wysiękowe zapalenie ucha środkowego. U kolej-
nych 12% pacjentów zabieg ten wykonano po 4
i 6 miesiącach braku poprawy po adenotomii, le-
czeniu farmakologicznym i próbach mechanicz-
nego udrożnienia trąbek słuchowych. W wyniku
leczenia farmakologicznego (leki immunostymulu-
jące, przeciwzapalne, obkurczające, antybiotyki,
mukolityki) po zabiegu operacyjnym uzyskano
poprawę wyników badań: audiometrii tonalnej
oraz tympanometrii u 47% dzieci.

W grupie pacjentów, u których występowały
powikłania ortodontyczne, usunięcie przerosłej
tkanki chłonnej przywróciło nosowy tor oddechu
u 66,6% (18 przypadków) chorych. Dzieci te za-
kwalifikowano następnie do leczenia ortodontycz-
nego wady zgryzu. U 9 dzieci po 4 miesiącach ob-
serwacji nie stwierdzono powrotu prawidłowego
toru oddychania. W tej grupie ustny tor oddycha-
nia utrwalił się jako nawykowy i przywrócenie
właściwego procesu oddychania wymagało zasto-
sowania ćwiczeń i aparatów redukujących niepra-
widłowości w sposobie oddychania. Zalecono ćwi-
czenia wzmacniające mięsień okrężny ust oraz
ćwiczenia mięśniowe dostosowane do poszczegól-
nych wad zgryzu. Po 6 miesiącach ćwiczeń u dal-
szych 7 dzieci uzyskano powrót do nosowego toru
oddychania. W leczeniu wad zgryzu posłużono się
aparatami ortodontycznymi ruchomymi.

W wyniku leczenia ortodontycznego uzyska-
no normę zgryzową i poprawę rysów twarzy u 25
pacjentów stosując aparaty czynne lub czynnościo-
we. W dwóch przypadkach tyłozgryzów, którym
towarzyszył pośredni test czynnościowy (poprzez
wysunięcie żuchwy uzyskiwano poprawę warun-
ków zgryzowych, natomiast rysy twarzy ulegały
pogorszeniu) oraz znacznego stopnia stłoczenie
zębów podjęto leczenie z ekstrakcją dwóch zębów
przedtrzonowych w szczęce i leczeniem aparata-
mi stałymi górnym i dolnym.

DYSKUSJA

Adenotomia z/lub bez tonsillotomii jest jednym
z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicz-
nych u dzieci. Od wielu lat zabiegi usuwania mig-
dałków wywołują wiele kontrowersji, dotyczących
wskazań do zabiegu i metod operacyjnych.
W pierwszej połowie XX wieku były one po-

wszechnie wykonane, a wskazania do adenotomii,
tonsillotomii oraz tonsillektomii były bardzo sze-
rokie i wiązały się głównie z nawracającymi sta-
nami zapalnymi gardła. W latach 50. ubiegłego
wieku, w związku z powszechnym wprowadze-
niem antybiotyków do leczenia zapaleń gardła,
wskazania te zostały częściowo ograniczone. Po-
znanie roli migdałków w układzie odpornościo-
wym przyczyniło się do kolejnej zmiany kryteriów
kwalifikacji do zabiegów.

Kryteria kwalifikacyjne nie zostały nadal jedno-
znacznie określone i pozostają przedmiotem dys-
kusji; w efekcie praktyka w tym zakresie różni się
znacznie w poszczególnych krajach. Obecnie w Pol-
sce zabiegi te wykonuje się głównie ze wskazań ry-
nologicznych i/lub otiatrycznych, będących następ-
stwami przerośniętego migdałka gardłowego [5-8].
Pewnym, choć rzadszym, wskazaniem są też wady
zgryzu wymagające leczenia ortodontycznego.

Rola adenotomii w leczeniu wad zgryzu wspó-
łistniejących z przerostem migdałka gardłowego
została w pełni potwierdzona [9-11]. W opisywa-
nych pracach u większości pacjentów nastąpiła
normalizacja zgryzu po upływie około 2 lat od
zabiegu, przy czym zdecydowanie lepsze efekty ob-
serwowano, podobnie jak w naszej pracy, u dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.

W przypadku zapaleń zatok większość auto-
rów jest zdania, że adenotomia przynosi poprawę
stanu klinicznego u przeważającej części pacjen-
tów [12-15]. Bezsporna jest również rola adenoto-
mii z/lub bez tonsillotomii w przypadku leczenia
wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzie-
ci.

Żadna z obserwowanych zmian patologicz-
nych nie może być uznana za wystarczająco swo-
istą tak, aby mogła automatycznie przesądzać o za-
kwalifikowaniu do zabiegu operacyjnego. W każ-
dym przypadku konieczne jest indywidualne po-
dejście do pacjenta wraz z wnikliwą analizą da-
nych uzyskanych z badania podmiotowego, przed-
miotowego i badań dodatkowych, zwłaszcza
w grupie dzieci młodszych [16-20].

WNIOSKI

1. Patologiczny przerost migdałka gardłowego,
współistniejący ze zmianami chorobowymi
w innych narządach powstałymi w wyniku jego
powiększenia są podstawowymi wskazaniami
do zabiegu operacyjnego. Nic nie straciło na
aktualności stwierdzenie Erblicha w 1927 roku,
iż „W ocenie przerostu i kwalifikacji do zabiegu
nie kierujemy się wielkością migdałka, ale za-
burzeniami, jakie on sprowadza”.
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2. Najczęstszymi wskazaniami do leczenia ope-
racyjnego są objawy rynologiczne, następnie
otologiczne będące następstwem przerostu
pierścienia Waldeyera. Żadna z tych patologicz-
nych zmian nie jest jednak wystarczająco swo-
ista, aby mogła automatycznie przesądzać
o zakwalifikowaniu do zabiegu.
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