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Wstęp 

Pierścień Waldeyera stanowi pierwszą, miejscową barierę immunologiczną przeciwko 

antygenom wziewnym i pokarmowym, biorąc udział w tworzeniu odpowiedzi 

immunologicznej o typie komórkowym i humoralnym.[3] W skład niego wchodzą: 

nieparzysty migdałek gardłowy i językowy, parzyste migdałki trąbkowe, migdałki 

podniebienne, pasma boczne oraz rozsiane na tylnej ścianie gardła grudki chłonne.[1], [2] 

Przerost migdałków jest wyrazem aktywnej odpowiedzi immunologicznej organizmu dziecka 

na czynnik drażniący, najczęściej o charakterze infekcyjnym. Jest to proces fizjologiczny, 

odgrywający szczególną rolę w nabywaniu odporności.[4] Większość połykanych                    

i wdychanych antygenów jest nieszkodliwa, jednak znacząca ich część stanowi potencjalne 

zagrożenie dla organizmu i wymaga natychmiastowej reakcji immunologicznej. MALT to 

tkanka limfatyczna błon śluzowych stanowiąca olbrzymią powierzchnię chroniącą organizm 

przed wniknięciem czynników zewnętrznych. Składowe pierścienia Waldeyera zaliczane są 

do tkanki limfatycznej związanej z błonami śluzowymi nosa i gardła, znanej jako NALT.[9] 

Częste drażnienie NALT prowadzi ostatecznie do powstania przerostu patologicznego, 

dającego objawy zarówno rynologiczne, jak i otologiczne. Patologiczny przerost migdałka 

gardłowego i migdałków podniebiennych ma etiologię wieloczynnikową, w której dużą rolę 

odgrywają uwarunkowania genetyczne, czynniki środowiskowe, hormonalne, alergiczne           

i infekcyjne. Migdałki ze względu na swoje położenie stanowią dogodny rezerwuar 

potencjalnie patogennych bakterii, które mogą tworzyć zorganizowane struktury biofilmu.  

Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM, ang. Extracelluar Matrix) zbudowana jest z białek 

kolagenenowych oraz niekolagenowych glikoprotein.[99], [100] Podstawowym jej zadaniem 

jest utrzymanie struktury tkanki, nadając jej odpowiednie własności fizykalne. Między 

poszczególnymi cząsteczkami powinna zachodzić równowaga, zachowując właściwy wzrost, 

przebudowę i naprawę uszkodzonej tkanki.[101], [102] Zaburzenia tej homeostazy skutkują 

d0egradacją substancji zewnątrzkomórkowej oraz niszczeniem błon podstawnych. Do 

składników macierzy zewnątrzkomórkowej należą metaloproteinazy. Metaloproteinazy 

macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) to enzymy proteolityczne, należące do grupy 

endopeptydaz. Główną rolą MMPs jest przebudowa i degradacja macierzy 

zewnątrzkomórkowej i utrzymanie jej prawidłowego składu i architektoniki.[101], [102] 

Dodatkowo metaloproteinazy ułatwiają migrację komórek oraz regulują aktywność 



niektórych czynników wzrostu. Odgrywają znaczenie w procesach fizjologicznych, takich jak 

embriogeneza, angiogeneza, gojenie ran, tworzenie receptorów immunologicznych, czy 

agregacja płytek. Uczestniczą także w procesach patologicznych, jak degeneracja, 

nowotworzenie i powstawanie przerzutów oraz biorą udział w przebiegu stanów zapalnych, 

również w obrębie górnych dróg oddechowych. Obecnie wiele badań pokazuje udział 

metaloproteinaz w rozwoju schorzeń niemal każdego układu.[111]–[118] Szczególnie dobrze 

poznane są metaloproteinazy 2 i 9 należące do grupy żelatynaz. Głównym źródłem 

metaloproteinaz są komórki nacieku zapalnego. Na każdym etapie zapalenia MMP-9 odgrywa 

zasadnicze znaczenie, dlatego uznana została za kluczowy enzym w regulacji procesu 

zapalnego.[45] 

Do tej pory badano MMPs w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego, perlaku, polipach 

nosa, przewlekłym zapaleniu nosa i zatok, schorzeniach jamy ustnej, brodawczaku 

odwróconym,  nawracającym zapaleniu migdałków oraz w różnych typach nowotworów 

głowy i szyi.[134], [135], [144]–[153] Powyższe prace częściej obejmowały pacjentów 

dorosłych, z kolei w grupie pediatrycznej ciągle stanowią wyzwanie.  

 

Cel 

Celem powyższego badania było określenie roli metaloproteinaz macierzy 

zewnątrzkomórkowej MMP-2 i MMP-9 w przeroście migdałka gardłowego i migdałków 

podniebiennych u dzieci. 

 

Materiał i metody 

Grupa badana (GB) złożona była z 43 dzieci hospitalizowanych w latach 2016 - 2018       

w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z powodu przerostu migdałka gardłowego i migdałków 

podniebiennych. Materiał do badania stanowiło 3 ml krwi żylnej pobranej przed zabiegiem 

operacyjnym oraz fragmenty migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego pobrane 

podczas zabiegu operacyjnego adenotonsillotomii. Grupa kontrolna (GK) złożona była           

z 20 pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego    w Lublinie, którzy nie wykazywali klinicznych cech przerostu migdałka 

gardłowego i migdałków podniebiennych.  Materiał do badania stanowiło 3 ml krwi z żyły 

łokciowej oraz fragment 2 x 3 mm wycinka skóry okolicy przykręgosłupowej pobranej 

podczas planowego zabiegu operacyjnego w Katedrze i Klinice Ortopedii Dziecięcej 



Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pobrana skóra nie wykazywała cech zapalenia,           

a pacjenci przystępujący do badania nie mieli rozpoznanej żadnej ostrej i przewlekłej choroby 

zapalnej. Podczas badania porównywano MMP-2 i MMP-9 oznaczone w osoczu grupy 

badanej z osoczem grupy kontrolnej, a także MMP-2 i MMP-9 w tkance migdałka 

gardłowego z tkanką skóry grupy kontrolnej oraz MMP-2 i MMP-9 w tkance migdałków 

podniebiennych z tkanką skóry grupy kontrolnej. Dokonano również szczegółowej analizy 

grupy badanej oceniając wpływ zmiennych cech na aktywność i stężenie MMP-2 i MMP-9   

w badanych tkankach. Do cech zmiennych zaliczono: stopień przerostu migdałka gardłowego     

i migdałków podniebiennych, obecność poszczególnych objawów klinicznych, występowania 

przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, alergii, rodzaj wyhodowanej flory 

bakteryjnej w nosowej i ustnej części gardła, narażenie na dym tytoniowy, wartości 

wskaźnika BMI i masy ciała oraz wiek i płeć badanych dzieci. 

Do oznaczenia MMP-2 i MMP-9 wykorzystano testy ELISA oraz zymografię żelatynową. 

Wyniki poddano analizie statystycznej. Istotne statystycznie wyniki uznano, gdy p<0,05. 

 

Wyniki 

Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono obecność MMP-2 i MMP-9 we 

wszystkich próbkach badanego materiału. Z kolei aktywność enzymatyczną powyższych 

enzymów zarejestrowano w większości badanych tkanek, gdyż poziom MMP-2 w migdałku 

gardłowym był nieoznaczalny u sześciu pacjentów.  

W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że stężenie MMP-2           

w osoczu dzieci z przerostem migdałków jest istotnie wyższe w porównaniu do stężenia tego 

enzymu w osoczu grupy referencyjnej (p=0,005). Z kolei istotnie niższe stężenie MMP-2 

uzyskano w tkance migdałków podniebiennych w porównaniu do skóry grupy kontrolnej 

(p=0,008). Jednak analiza aktywności MMP-2 w migdałkach podniebiennych ujawniła 

istotnie wyższe wartości badanego enzymu u dzieci z przerostem pierścienia Waldeyera 

(p=0,025). Dodatkowo stwierdzono istotnie wyższe stężenie MMP-9 w tkance migdałka 

gardłowego u dzieci z przerostem (p<0,0001). Mimo, iż stężenie i aktywność MMP-9           

w migdałku podniebiennym okazały się nieistotne statystycznie, stwierdzono, że średnie ich 

wartości są wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej. Pozostałe oznaczenia stężenia             

i aktywności MMP-2 i MMP-9 w osoczu, tkance migdałka gardłowego i migdałków 

podniebiennych nie dały istotnie statystycznych wyników.  

Szczegółowa analiza grupy badanej pozwoliła na uzyskanie poniższych wyników. 



W grupie dzieci z przerostem średnim migdałków podniebiennych, definiowanych na III 

stopień w skali Pirqueta, istnieje istotnie wyższa aktywność enzymatyczna MMP-2 i MMP-9 

w tkance migdałka gardłowego w porównaniu do dzieci z przerostem dużym, mających IV      

i V stopnień w skali Pirqueta. Podobne wnioski wyciągnięto przy analizie MMP-2 w tkance 

migdałków podniebiennych. Analiza ilościowa enzymów wykazała brak związku wielkości 

migdałków ze stężeniem MMP-2 i MMP-9 w badanych tkankach. Analiza stężenia MMP-2     

i MMP-9 u dzieci z przerostem migdałków i OMS nie dała istotnych statystycznie wyników. 

Stwierdzono jednak, że średnia aktywność MMP-9 w migdałku gardłowym u dzieci z OMS 

była wyższa (Me=13418,72) w porównaniu do dzieci bez OMS (Me=7970,49). W wymazie   

z nosogardła wyizolowano S.aureus u niespełna 35 %  osób, H.influenzae występowało         u 

około 14 % chorych, a S.pneumoniae uzyskano jedynie u jednego pacjenta. Z kolei             w 

środkowej części gardła stwierdzono nosicielstwo głównie S.aureus (28 %), zaś 

Streptococcus pyogenes obecny był u około 15 % chorych. Pacjenci, u których w nosowej 

części gardła wyhodowano S. aureus wykazywali istotnie wyższe stężenie MMP-9                 

w migdałku gardłowym w porównaniu do pacjentów z inną florą bakteryjną. Z kolei nie 

stwierdzono istotnego wpływu S. aureus na produkcję MMP-2 w badanych tkankach. Co 

więcej wszystkie analizy przeprowadzone na podstawie wymazu z ustnej części gardła nie 

ujawniły związku pomiędzy obecnością Staphylococcus aureus, a wartościami MMP-2           

i MMP-9 w badanych tkankach. U dzieci z alergią stwierdzono istotnie niższą aktywność 

MMP-9 w tkance migdałków podniebiennych (p=0,032). Dodatkowo dzieci z alergią 

wykazywały niższą średnią aktywność MMP-2 i MMP-9 w osoczu, tkance migdałka 

gardłowego i tkance migdałków podniebiennych w porównaniu do dzieci bez alergii. Nie 

stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy aktywnością i stężeniem MMP-2 i MMP-9,             

a wartościami IgE całkowitego. Przeprowadzone analizy stężenia i aktywności MMP-2            

i MMP-9 w osoczu, migdałku gardłowym i migdałku podniebiennym u dzieci narażonych na 

bierne palenie w porównaniu do dzieci nie narażonych dały wyniki nieistotne statystycznie. 

Stwierdzono ujemną korelacje pomiędzy masą ciała, a aktywnością MMP-9 w osoczu. 

Korelacja ta jest o sile przeciętnej (R= -0,317). Oznacza to, że gdy masa ciała zmniejsza się, 

to wzrasta aktywność MMP-9 w surowicy. Podobnych korelacji pomiędzy MMP-9, a masą 

ciała nie zaobserwowano w materiale pochodzącym z migdałka gardłowego oraz migdałka 

podniebiennego. Również nie zaobserwowano istotnych zależności pomiędzy masą ciała,       

a aktywnością MMP-2 w osoczu i w tkankach migdałków w grupie badanych dzieci. Analiza 

związku BMI z aktywnością i stężeniem MMP-2 i MMP-9 w osoczu i w tkankach migdałków 

wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy BMI, a aktywnością MMP-2 w osoczu. 



Korelacja ta jest o kierunku ujemnym i przeciętnej sile (R= -0,348). Pozostałe badane 

zależności okazały się być nieistotne statystycznie. 

 

Podsumowanie 

Powyższe wyniki świadczą o istotnym wpływie MMP-2 i MMP-9 na przebudowę               

i przerost tkanki chłonnej migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych, przy czym rola 

MMP-9 w przeroście migdałka gardłowego wydaje się być kluczowa.  

Wysokie stężenie MMP-2 w tkance migdałka podniebiennego, sugeruje, że enzym ten 

bierze istotną rolę w remodelingu i przeroście głównie migdałków podniebiennych. Z kolei 

MMP-9 odgrywa istotne znaczenie w remodelingu i przeroście przede wszystkim migdałka 

gardłowego.  Dodatkowo podwyższone wartości MMP-2 i MMP-9 w migdałkach świadczyć 

mogą o przetrwałym, lokalnym procesie zapalnym toczącym się w strukturach pierścienia 

Waldeyera. Oba enzymy są zaangażowane w przebudowę, przerost i proces zapalny w tkance 

limfatycznej migdałków, co skutkuje powstaniem objawów niedrożności w obrębie górnych 

dróg oddechowych. 

Dzieci z OMS i przerostem migdałków wykazują zwiększoną przebudowę migdałka 

gardłowego za sprawą MMP-9. MMP-9 u dzieci z OMS może nasilać proces zapalny            

w obrębie migdałka gardłowego. Alergia u dzieci ma ujemny wpływ na remodeling i przerost 

migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. S.aureus jest najczęstszą bakterią 

rezydującą w obrębie górnych dróg oddechowych u dzieci z przerostem migdałków. 

Obecność S. aureus w nosogardle nasila produkcje MMP-9 w migdałku gardłowym 

wpływając na lokalny stan zapalny w migdałku oraz na remodeling i przerost adenoidu.  

Dzieci z niedowagą i niskim BMI wykazują wyższe aktywności MMP-2 i MMP-9            

w osoczu, co może zwiększać ryzyko przerostu migdałka gardłowego i migdałków 

podniebiennych w tej grupie chorych. 

Wraz z wiekiem dziecka rośnie aktywność MMP-9 w migdałku gardłowym, co może 

świadczyć o większym ryzyku powstania przewlekłego stanu zapalnego w obrębie migdałka 

gardłowego w przypadku kwalifikacji do adenotomii w późniejszym wieku. 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

 

Introduction 

The Waldeyer's ring represents the first local immune barrier against inhalant and food 

antigens, participating in the formation of both cellular and humoral type immune responses. 

[3] It consists of the odd adenoid and lingual tonsil, the even trumpet tonsils, palatine tonsils, 

lateral bands, and lymph nodules scattered on the posterior pharyngeal wall.[1], [2] The 

hypertrophy of the tonsils is an expression of the child's active immune response to an irritant, 

usually an infectious agent. It is a physiological process that plays a special role in the 

acquisition of immunity.[4] Most ingested and inhaled antigens are harmless, but                    

a significant part of them are a potential threat to the body and require an immediate immune 

response. The MALT is the lymphoid tissue of the mucous membranes that provides a huge 

surface to protect the body from the external agents. The components of Waldeyer's ring are 

classified as lymphoid tissue associated with the mucous membranes of the nose and throat, 

known as NALT.[9] Frequent irritation of NALT leads to pathological hypertrophy, 

producing both rhinologic and otologic symptoms.  

Pathologic hypertrophy of the adenoid and palatine tonsils has a multifactorial etiology in 

which genetic, environmental, hormonal, allergic and infectious factors play a major role. Due 

to their location, tonsils are a convenient reservoir of potentially pathogenic bacteria, which in 

the case of the adenoid can form organized biofilm structures.  

The extracellular matrix (ECM) is composed of collagenous proteins and non-collagenous 

glycoproteins.[99], [100] Its primary function is to maintain the structure of the tissue, giving 

it appropriate physical properties. There should be a balance between the various molecules, 

maintaining proper growth, remodeling, and repair of damaged tissue.[101], [102] Disruption 

of this homeostasis results in degradation of extracellular substance and destruction of 

basement membranes. Components of the extracellular matrix include metalloproteinases. 

Metalloproteinases of extracellular matrix (MMPs) are proteolytic enzymes, belonging to the 

group of endopeptidases. The main role of MMPs is to remodel and degrade the extracellular 

matrix and maintain its normal composition and architectonics.[101], [102] Additionally, 

metalloproteinases facilitate cell migration and regulate the activity of some growth factors. 

They play a role in physiological processes such as embryogenesis, angiogenesis, wound 

healing, immune receptor formation, and platelet aggregation. They are also involved in 

pathological processes such as degeneration, tumorigenesis and metastasis, and are involved 



in inflammation, also in the upper respiratory tract. Currently, many studies show the 

involvement of metalloproteinases in the development of diseases of almost every 

system.[111]-[118] Metalloproteinases 2 and 9 belonging to the group of gelatinases are 

particularly well understood. The main source of metalloproteinases are cells of inflammatory 

infiltrate. At each stage of inflamation, MMP-9 plays an essential role and has therefore been 

recognized as a key enzyme in the regulation of the inflammatory process.[45] To date, 

MMPs have been studied in exudative otitis media, cholesteatoma, nasal polyps, chronic 

rhinosinusitis, oral diseases, inverse papilloma, recurrent tonsillitis, and various types of head 

and neck cancers.[134], [135], [144]-[153] Reseach mentioned above studied mostly adults. 

 

Objective 

The aim of the above study was to determine the role of extracellular matrix 

metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 in the hypertrophy of the adenoid and palatine tonsils 

in children. 

 

Material and methods 

The study group (GB) consisted of 43 children hospitalized between 2016 and 2018 in the 

Department of Pediatric Otolaryngology, Phoniatrics and Audiology of the Medical 

University of Lublin due to hypertrophy of the adenoid and palatine tonsils. The material for 

the study consisted of 3 ml of venous blood collected preoperatively and sections of the 

adenoids and palatine tonsils collected during the surgical procedure of adenotonsillotomy.  

The control group (GK) consisted of 20 patients treated in the Department of Pediatric 

Orthopaedics, Medical University of Lublin, who did not show clinical features of adenoid 

and palatine tonsils hypertrophy.  The material for the study consisted of 3 ml of blood from 

the ulnar vein and a 2 x 3 mm section of skin from the parietal region taken during elective 

surgery. The skin specimen did not show any signs of inflammation, and the patients entering 

the study did not have a diagnosis of any acute or chronic inflammatory disease.  

During the study MMP-2 and MMP-9 determined in the plasma of the study group were 

compared with the plasma of the control group, as well as MMP-2 and MMP-9 in the tissue of 

the pharyngeal tonsil with the skin tissue of the control group, and MMP-2 and MMP-9 in the 

tissue of the palatine tonsil with the skin tissue of the control group.  

A detailed analysis of the study group was also performed, evaluating the influence of 

variable characteristics on the activity and concentration of MMP-2 and MMP-9 in the studied 



tissues. The variable features included: the degree of hypertrophy of the pharyngeal tonsil and 

palatine tonsils, the presence of individual clinical symptoms, the presence of chronic 

exudative otitis media, allergies, the type of cultured bacterial flora in the nasal and oral parts 

of the throat, exposure to tobacco smoke, the values of BMI and body mass index, and the age 

and gender of the children studied. 

ELISA and gelatin zymography were used to determine MMP-2 and MMP-9. The results 

were subjected to statistical analysis. Statistically significant results were considered when 

p<0.05. 

 

Results 

Based on the performed test, MMP-2 and MMP-9 were found to be present in all samples 

of the tested material. On the other hand, the enzymatic activity of the above enzymes was 

registered in most of the examined tissues, as the level of MMP-2 in the adenoid was 

indeterminate in six patients.  

As a result of the statistical analysis, the concentration of MMP-2 in the plasma of children 

with tonsillar hypertrophy was found to be significantly higher compared to the concentration 

of this enzyme in the plasma of the reference group (p=0.005). In contrast, significantly lower 

levels of MMP-2 were obtained in palatine tonsil tissue compared to the skin of the control 

group (p=0.008). However, analysis of MMP-2 activity in the palatine tonsils revealed 

significantly higher values of the examined enzyme in children with Waldeyer ring 

hypertrophy (p=0.025). In addition, significantly higher levels of MMP-9 were found in 

pharyngeal tonsil tissue in children with hypertrophy (p<0.0001). Although the concentration 

and activity of MMP-9 in the palatine tonsil proved to be statistically insignificant, their mean 

values were found to be higher compared to the control group.  

Other determinations of the concentration and activity of MMP-2 and MMP-9 in plasma, 

tissue of the adenoid and palatine tonsils did not give statistically significant results.  

Detailed analysis of the study group gave the following results. 

In the group of children with medium hypertrophy of the palatine tonsils, defined as grade 

III on the Pirquet scale, there is a significantly higher enzymatic activity of MMP-2 and 

MMP-9 in the tissue of the pharyngeal tonsil compared to children with large hypertrophy, 

having grade IV and V on the Pirquet scale. Similar conclusions were reached when MMP-2 

was analyzed in palatine tonsil tissue. Quantitative enzyme analysis showed no association of 

tonsil size with MMP-2 and MMP-9 concentrations in the tissues studied. Analysis of MMP-2 



and MMP-9 concentrations in children with tonsillar hypertrophy and OMS did not yield 

statistically significant results. However, we found that the mean MMP-9 activity in the 

adenoid of children with OMS was higher (Me=13418.72) compared to children without 

OMS (Me=7970.49). Nasopharyngeal swab isolated S.aureus in less than 35 % of patients, 

H.influenzae was present in about 14 % of patients and S.pneumoniae was obtained only in 

one patient. On the other hand, the mid-throat was found to carry mainly S.aureus (28 %), 

while Streptococcus pyogenes was present in about 15 % of patients. Patients carrying           

S. aureus in the nasopharynx showed significantly higher levels of MMP-9 in the pharyngeal 

tonsil compared to patients with other bacterial flora. In contrast, there was no significant 

effect of S. aureus on MMP-2 production in the tissues studied. Moreover, all analyses based 

on the oral pharyngeal swab did not reveal an association between the presence of 

Staphylococcus aureus and the values of MMP-2 and MMP-9 in the examined tissues. 

Allergic children showed significantly lower MMP-9 activity in palatine tonsil tissue 

(p=0.032). Additionally, children with allergy showed lower mean MMP-2 and MMP-9 

activity in plasma, adenoid tissue and palatine tonsil tissue compared to children without 

allergy. There were no significant correlations between the activity and concentration of 

MMP-2 and MMP-9 and total IgE values. Analyses of the concentration and activity of 

MMP-2 and MMP-9 in plasma, pharyngeal tonsil, and palatine tonsil in children exposed to 

secondhand smoke compared with unexposed children yielded statistically insignificant 

results. A negative correlation was found between body weight and plasma MMP-9 activity. 

This correlation is of average strength (R= -0.317). This means that when body weight 

decreases, serum MMP-9 activity increases. Similar correlations between MMP-9 and body 

weight were not observed in material from the pharyngeal tonsil and palatine tonsil. Also, no 

significant correlation was observed between body weight and MMP-2 activity in plasma and 

tonsil tissues in the group of children studied. Analysis of the association of BMI with the 

activity and concentration of MMP-2 and MMP-9 in plasma and tonsil tissues showed            

a statistically significant correlation between BMI and the activity of MMP-2 in plasma. This 

correlation is of negative direction and average strength (R= -0.348). The other correlations 

examined were found to be statistically insignificant. 

 

Conclusion 

The above results demonstrate a significant effect of MMP-2 and MMP-9 on the 

remodeling and hypertrophy of the lymphoid tissue of the pharyngeal tonsil and palatine 



tonsils, with the role of MMP-9 in the hypertrophy of the pharyngeal tonsil appearing to be 

crucial.  

The high concentration of MMP-2 in palatine tonsil tissue, suggests that this enzyme takes 

an important role in remodeling and hypertrophy of mainly palatine tonsils. In contrast, 

MMP-9 plays an important role in remodeling and hypertrophy primarily of the pharyngeal 

tonsil.  In addition, elevated levels of MMP-2 and MMP-9 in the tonsils may indicate              

a persistent local inflammatory process in the structures of the Waldeyer ring. Both enzymes 

are involved in the remodeling, hypertrophy and inflammatory process in the lymphoid tissue 

of the tonsils, resulting in symptoms of upper airway obstruction. 

Children with OMS and tonsillar hypertrophy show increased remodeling of the 

pharyngeal tonsil through MMP-9. MMP-9 in children with OMS may increase the 

inflammatory process within the pharyngeal tonsil. 

Allergy in children has a negative effect on remodeling and hypertrophy of the pharyngeal 

tonsil and palatine tonsils. S.aureus is the most common bacterium residing within the upper 

airway in children with tonsillar hypertrophy. The presence of S. aureus in the nasopharynx 

enhances MMP-9 production in the pharyngeal tonsil affecting local inflammation in the 

tonsil and adenoid remodeling and hypertrophy. 

There is a negative correlation between body weight and plasma MMP-9 activity. When 

body weight decreases, plasma MMP-9 activity increases. A similar correlation exists 

between BMI and plasma MMP-2 activity. When BMI decreases, MMP-2 activity in plasma 

increases. This indicates that children with low body weight and low BMI are more likely to 

have upper respiratory tract infections, which increases the risk of Waldeyer's ring component 

hypertrophy. 

MMP-9 activity in the pharyngeal tonsil increases with child age, which may indicate        

a higher risk of chronic inflammation within the pharyngeal tonsil when qualifying for 

adenotomy at a later age. 

 


