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Streszczenie 

 

Zasadniczą przesłanką do powstania prezentowanej pracy było założenie, 

że przerost tkanki limfatycznej prowadzi do zaburzeń oddychania. Specyficzne 

czynniki, które prowadzą do przerostu tkanki limfatycznej nie są dokładnie 

poznane. Jednakże wiele badań wskazuje  na powiązanie różnych form zapaleń 

górnych dróg oddechowych z ich przerostem. Przerost migdałka gardłowego 

i migdałków podniebiennych powoduje upośledzenie pasażu powietrza 

przez górne drogi  oddechowe z typowymi objawami pod postacią oddychania 

przez usta, chrapania w czasie snu, nosowania zamkniętego. Zmiana toru 

oddychania na ustny prowadzi do zakażeń nosa i gardła oraz dolnych odcinków 

drogi oddechowej, w wyniku wyłączenia czynności klimatycznej jam nosowych. 

Przerost tkanki limfatycznej może być przyczyną wad zgryzu oraz zmian 

morfologicznych w obrębie twarzoczaszki. Zespół obturacyjnych bezdechów 

sennych jest najcięższą postacią zaburzeń oddychania związanych ze snem. 

Patogeneza zespołu bezdechów sennych obejmuje fizyczne zwężenie drogi 

oddechowej, które prowadzi do zwiększenia oporów dla przepływającego 

powietrza oraz skłonność dróg oddechowych do zapadania się. Przyczyny 

zespołu bezdechów sennych mogą znajdować się w różnych miejscach drogi 

oddechowej. Badania szacunkowe podają, że występowanie bezdechów 

sennych u dzieci dotyczy 1-3%. Jego występowanie jest prawie zawsze 

skorelowane w przerostem migdałków podniebiennych i gardłowego. 

Zaburzenie oddychania podczas snu stało się głównym wskazaniem 

do adenotonsillektomii w populacji pediatrycznej. Pomimo tego typowego 

podejścia, istnieją ograniczone dowody czy subiektywna ocena rozmiaru 

migdałka koreluje z rozmiarem obiektywnym i czy rozmiary migdałka korelują 

z objawami bezdechu nocnego. 

Celem pracy była ocena przerostu migdałka gardłowego i podniebiennych 

oraz jego wpływu na czynność oddechową. 

Materiał i metody 

Badaniami objęto 41 pacjentów w wieku 6 - 15 lat leczonych w Klinice 

Otolaryngologii Dziecięcej Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie, 

zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego z powodu ich przerostu. 
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W badaniu wykorzystano następujące narzędzia badawcze oraz wyniki badań 

dodatkowych: 

1. Ankietę własnej konstrukcji  celem oceny warunków socjoekonomicznych 

oraz problemów chorobowych dziecka. 

2. Wywiad i badanie laryngologiczne z wykorzystaniem endofiberoskopii 

nosogardła  oraz ocena wielkości migdałków podniebiennych 

z zastosowaniem urządzenia własnej konstrukcji. 

3. Badanie spirometryczne. 

4. Badanie gazometryczne. 

5. Badanie rynomanometryczne. 

6. Badanie przeprowadzono dwukrotnie przed leczeniem operacyjnym 

i tydzień po jego ukończeniu. 

Kryterium zakwalifikowania dziecka do badania czynnościowego układu 

oddechowego było spełnienie następujących warunków: 

 wiek dziecka powyżej 4 roku życia, 

 uzyskanie zgody rodziców  na wykonanie badania, 

 możliwość wykonania badania u dziecka (współpraca z osobą badającą), 

 przerost układu limfatycznego gardła. 

Wyniki badań. 

Badaniami objęto 41 pacjentów w wieku 6-15 lat, urodzonych w sposób 

fizjologiczny o czasie. Warunki mieszkaniowe określono  najczęściej jako dobre, 

tylko u 7 pacjentów były złe. Bierne palenie dotyczyło ok. 40% dzieci, wszyscy 

w przeszłości byli leczeni antybiotykami, przy czym ok. 40 % co najmniej raz na 3 

miesiące. Tego samego odsetka badanych dotyczyła alergia. 

Sposób oddychania w czasie dnia odbywał się przez  nos w 7 przypadkach, 

przez usta w 30, natomiast przez nos i przez usta w 4. W czasie nocy żaden 

pacjent nie oddychał przez nos. Chrapanie w czasie nocy odnotowano u 38 

chorych, co stanowi 92,7%, natomiast występowanie bezdechów sennych u 22 

(53,7%) pacjentów. W badaniu endofiberoskopowym migdałek gardłowy 

zajmował ponad 60% przestrzeni gardła górnego. 
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Wyniki pomiaru migdałków podniebiennych otrzymano w pikselach 

(odczyt z kamery), następnie przeliczono je na wartości w milimetrach. Odległość 

miedzy biegunami migdałka lewego przed zabiegiem wynosiła 

100,05 (12,51mm), natomiast po stronie prawej 99,49 (12,42mm). Maksymalna 

odległość łuku podniebiennego do linii pośrodkowej gardła w odniesieniu 

do migdałka lewego wynosiła 74,56 (6,52), po stronie prawej 79,68 (9,96). 

Minimalna odległość miedzy migdałkami w linii pośrodkowej gardła wynosiła 

17,80 (2,22). 52,15  Badanie powtórzono po zakończonym leczeniu operacyjnym, 

uzyskano następujące wyniki: odległość miedzy biegunami migdałka lewego 

wynosiła 85,90 (10,74), po stronie prawej 85,90 (10,74); odległość łuku 

podniebiennego lewego do linii pośrodkowej gardła 52,15 (6,52); odległość łuku 

podniebiennego prawego do linii pośrodkowej -56,78 (7,10). Minimalna 

odległość miedzy migdałkami 41,32 (5,16). 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wykazano, 

że wszystkie badane parametry przed zabiegiem operacyjnym i po jego 

zakończeniu istotnie statystycznie różnią się (p<0,00001). 

W przeprowadzonej analizie pomiarów odległości miedzy migdałkami, 

stwierdzono, że wszystkie odległości dotyczące obu migdałków podniebiennych 

znacznie zmniejszyły się. Natomiast odległości mierzone miedzy migdałkiem 

lewym i prawym istotnie wzrosły. 

Badanie gazometryczne. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań 

wykazała, że zabieg operacyjny istotnie wpłynął na: 

pH, które istotnie wzrosło ME= 7,41 vs 7,43 (p<0,05); pO2, które wzrosło ME=51,2 

vs 71,4 (p<0,05); HCO3 stand., które istotnie wzrosło ME = 23,2 vs 24,3 (p<0,05); 

BE(act) oraz BE (B), które istotnie wzrosły odpowiednio ME = 1,3 vs  

-0,6 i _1 vs -0,1 (p<0,05); O2sat, które istotnie wzrosło ME = 86,9 vs 94,6 (p<0,05). 
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Wyniki badan spirometrycznych. 

Z analizy wynika, że zabieg operacyjny miał wpływ na większość badanych 

parametrów spirometrycznych, takich jak FVC,FEV1,FEV25, FEV 50, FEV75, 

FEV25/75 i PIFR. Nie stwierdzono zmiany parametrów jedynie  

w przypadku wskaźnika Tiffenou FEV1/VC. 

W badaniach rynomanometrycznych dokonano oceny zaburzeń drożności 

nosa. Z analizy wynika, że średnia wartość Rn PSin wynosiła 0,58 przed zabiegiem 

operacyjnym i 0,50 po zabiegu operacyjnym. Różnica miedzy średnimi była 

istotna statystycznie i wynosiła p<0,05. 

 

Przeprowadzone badania upoważniają do wysunięcia następujących 

wniosków: 

 

1. Przerost migdałków podniebiennych i gardłowego wpływają negatywnie 

na czynność oddechową dziecka. 

2. Przerost migdałków ma wieloraką etiopatogenezę, w której różne formy 

zapalenia odgrywają szczególna rolę. 

3. Przerost migdałków powoduje przemijającą niewydolność oddechową 

potwierdzoną badaniem spirometrycznym. 

4. Przerost pierścienia Waldeyera prowadzi do niedotlenienia. 

5. Przerośnięty pierścień Waldeyera ma mały wpływ na przepływy nosowe. 

 


