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Streszczenie

Summary

Wprowadzenie. Adenotomia jest jednym z najczêciej wykonywanych zabiegów u dzieci. Przyczyny prowadz¹ce do przerostu
migda³ka gard³owego nie s¹ w pe³ni poznane. Niektóre opracowania
wiadcz¹ o tym, ¿e u czêci dzieci alergia mo¿e stanowiæ czynnik
ryzyka dla takiego przerostu.

Introduction. Adenoidectomy is the most frequent surgical procedure
performed in small children, but the reasons of adenoid hypertrophy
are not completely explained. Some authors report that in some
children, allergy can be a risk factor for adenoid hypertrophy.

Cel pracy. Celem pracy by³a ocena histopatologiczna migda³ka
gard³owego u dzieci ze wspó³istniej¹c¹ alergi¹.
Materia³ i metody. Zbadane zosta³y dwie grupy dzieci. Grupa badana
sk³ada³a siê z 86 dzieci w wieku od 4 do 11 lat z alergicznym
ca³orocznym nie¿ytem nosa (nadwra¿liwoæ na roztocze kurzu
domowego) lub z alergicznym sezonowym nie¿ytem nosa
(nadwra¿liwych na py³ki traw). Grupê kontroln¹ stanowi³o 72 dzieci
w podobnym wieku bez cech alergii (wywiad, ujemne testy).
W obydwu grupach przeprowadzono ocenê histopatologiczn¹
migda³ka gard³owego.
Wyniki. W utkaniu migda³ka dzieci z alergicznym sezonowym nie¿ytem
nosa, operowanych w okresie pylenia, cechy zapalenia alergicznego
(eozynofilia tkankowa, obrzêk podnab³onkowy, wzrost liczby
makrofagów, wzrost liczby i wielkoci grudek) wystêpowa³y
statystycznie istotnie czêciej ni¿ u uczulonych dzieci z nie¿ytem
ca³orocznym i u dzieci operowanych poza sezonem pylenia. W tym
ostatnim przypadku nie by³o ró¿nic w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Wniosek. Opisane zmiany morfologiczne popieraj¹ hipotezê, wg
której u dzieci z alergicznym nie¿ytem nosa zapalenie alergiczne
obejmuje równie¿ tkankê migda³ka gard³owego.
S³owa kluczowe: badania histopatologiczne, migda³ek gard³owy,
alergia

Aim of the study. The aim of this study was the histopathological
analysis of the adenoid in children with coexisting allergy.
Material and methods. Two separate groups of children were
examined. The study group consisted of 86 children between 4 and
11 years old, hypersensitive to house dust mites or to tree pollens,
suffering from seasonal allergic rhinitis. The control group consisted
of 72 non-atopic children (negative interview and skin-prick tests) at
a similar age. The histopathological analysis of the adenoid was made
in both groups.
Results. In the adenoidal tissue from children with seasonal allergic
rhinitis operated during the pollination season, the signs of allergic
inflammation (i.e. tissue eosinophilia, subepithelial edema, elevated
number of macrophages, increase in the number and size of the
follicles) was statistically more frequent than in children with perennial
allergic rhinitis and in children with seasonal allergic rhinitis operated
after the pollination season. In the latter case, there was no difference
between the allergic group and the controls.
Conclusion. Our histopathological findings support the hypothesis
that during the active period of allergic rhinitis in children, the allergic
inflammation affects also the adenoid tissue.
Key words: histopathological examination, pharyngeal tonsil, allergy
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W obrêbie b³on luzowych wystêpuj¹ skupiska tkanki
limfatycznej tworz¹ce wyodrêbnione struktury (MALT 
Mucosa Associated Lymphoid Tissue) [1]. Pomimo
tworzenia pewnej ca³oci funkcjonalnej, wykazuj¹ one
znaczne ró¿nice zwi¹zane z bezporednim zwi¹zkiem
z b³on¹ luzow¹ górnych dróg oddechowy, oskrzeli czy

przewodu pokarmowego. Jedn¹ z takich zorganizowanych
struktur jest migda³ek gard³owy, zaliczany do tkanki limfatycznej zwi¹zanej z b³on¹ luzow¹ nosa (NALT  Nose
Associated Lymphoid Tissue), u cz³owieka nazywanej
równie¿ potocznie limfatycznym piercieniem gard³owym
lub piercieniem Waldeyera [2]. Jak wynika z badañ
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prowadzonych na zwierzêtach, to w³anie migda³ek gard³owy jest czêci¹ NALT, która najwczeniej podejmuje
sw¹ rolê immunologiczn¹ [3].
£atwy dostêp do sk³adowych uk³adu ch³onnego gard³a sprawia, ¿e ich budowa mikroskopowa zosta³a szczegó³owo poznana i opisana. Wyj¹tek w tym wzglêdzie stanowi¹ badania dotycz¹ce oceny histopatologicznej migda³ków u dzieci ze wspó³istniej¹c¹ alergi¹, które nale¿¹
do rzadkoci.
CEL PRACY
Celem pracy by³a histopatologiczna ocena migda³ka
gard³owego u dzieci ze wspó³istniej¹cym alergicznym nie¿ytem nosa (ANN) i dzieci bez cech alergii, a tak¿e okrelenie czy przy podziale opartym wy³¹cznie o to kryterium mo¿liwe jest uchwycenie podstawowych ró¿nic
morfologicznych w budowie mikroskopowej.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci

Badaniu poddano preparaty z 86 przeroniêtych migda³ków gard³owych uzyskanych na drodze adenotomii od
dzieci ze wspó³istniej¹cym ca³orocznym (n=63) b¹d sezonowym (n=23), alergicznym nie¿ytem nosa 1/. W badanej podgrupie, zwanej dalej w uproszczeniu atopow¹
by³o 48 dziewczynek i 38 ch³opców w wieku od 4 do 11
lat (rednia wieku 5,7±1,6 lat). Rozpoznanie alergicznego
pod³o¿a nie¿ytu nosa oparto o wywiad uzupe³niony dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych i oznaczeniem sIgE (metoda ELISA, RV mini-System Allergopharma co.) oraz w czêci przypadków dodatnim wynikiem
testu swoistej prowokacji (dzieci kwalifikowane do immunoterapii). Grupê kontroln¹ stanowi³y preparaty uzyskane z przeroniêtych migda³ków gard³owych od 72 dzieci (33 ch³opców i 39 dziewczynek, rednia wieku 6,1±1,6
lat) bez cech alergii (podgrupa nieatopowa). Wszystkie
dzieci z sezonowym nie¿ytem nosa by³y uczulone na py³ki
traw. Piêtnacie z nich (65,2%) mia³o adenotomiê wykonywan¹ w okresie pylenia 2/. U dzieci z alergi¹ ca³oroczn¹ dominowa³a nadwra¿liwoæ na roztocze kurzu domowego (n=56), rzadziej jej przyczyn¹ by³y zarodniki pleni
(n=6) lub alergeny odzwierzêce (n=1).
Najczêstszym wskazaniem do adenotomii by³o znaczne ograniczenie dro¿noci nosa po³¹czone z upoledzeniem s³uchu na tle blokady gard³owego ujcia tr¹bki s³uchowej (nieprawid³owe wyniki badania tympanometrycznego; audiometr impedancyjny Interacoustics MT10).

1/

2/

W pracy wiadomie, dla poprawienia przejrzystoci prezentowanych zagadnieñ, zastosowano tradycyjny podzia³ alergicznego nie¿ytu nosa na ca³oroczny i sezonowy.
Zabieg wykonywany w okresie wakacyjnym wy³¹cznie u dzieci
z ³agodnym przebiegiem ANN.
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Dzieci bior¹ce udzia³ w badaniu w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym zabieg nie otrzymywa³y steroidów systemowych i donosowych, a dodatkowo w ci¹gu ostatnich
4 tyg. nie chorowa³y na ostre infekcje górnych dróg oddechowych. Preparaty wybarwiano w typowy sposób
hematoksylin¹ i eozyn¹.
W badaniu oceniono: nab³onek migda³ka, liczbê i wielkoæ drugorzêdowych grudek ch³onnych, liczbê komórek
¿ernych w grudkach, obecnoæ eozynofilii tkankowej oraz
obecnoæ cech obrzêku ródmi¹¿szowego w rejonie podnab³onkowym.
Pomiaru wielkoci grudek ch³onnych dokonywano
z u¿yciem okularu mikroskopowego zaopatrzonego w podzia³kê. W ocenie stosowano powiêkszenie 50x, przy którym 100 jednostek podzia³ki (JP) odpowiada³o odcinkowi
o d³ugoci 2,5 mm. Pod uwagê brano redni¹ prostopad³ych do siebie rednic z 15-20 drugorzêdowych grudek
ch³onnych. Liczbê grudek ch³onnych okrelano przy identycznym powiêkszeniu, jako redni¹ z 8-10 pól widzenia.
Liczbê komórek ¿ernych w grudkach okrelano
w 15-20 polach widzenia przy powiêkszeniu 400x. Przy
takim samym powiêkszeniu okrelano liczbê komórek kwasoch³onnych (jeli by³y obecne w preparacie) w miejscach
ich najobfitszego wystêpowania w 8-10 polach widzenia.
U wszystkich badanych dzieci, rednio na ok. tydzieñ
przed zabiegiem oceniano równie¿ poziom eozynofilii nosowej (cytologia z³uszczeniowa).
Analiza statystyczna

W zale¿noci od rodzaju analizowanych danych i ich
rozk³adu w pracy zastosowano ró¿ne testy parametryczne
i nieparametryczne, dla których rozk³ad normalny badano
testem Shapiro-Wilka, a jednorodnoæ wariancji testem
Levenea. Za ró¿nice istotne uznawano te, dla których
p by³o mniejsze lub równe 0,05. Do analizy statystycznej
wykorzystano pakiet komputerowy STATISTICA 5 (StatSoft, USA).
Prezentowane badanie przeprowadzone zosta³o w ramach wiêkszego opracowania dotycz¹cego oceny powi¹zañ alergii atopowej z patologiami b³ony luzowej i uk³adu
ch³onnego gard³a, na które posiadano zgodê lokalnej komisji bioetycznej.
WYNIKI
Nab³onek i obszar podnab³onkowy

W nab³onku migda³ka gard³owego dzieci z podgrupy
atopowej czêciej stwierdziæ mo¿na by³o obecnoæ komórek kubkowych (obrazy jednokomórkowych gruczo³ów
wewn¹trznab³onkowych). Wspomniane obrazy morfologiczne uzyskano od 54 dzieci z podgrupy atopowej i 17 dzieci
z podgrupy nieatopowej (istotnoæ statystyczna ró¿nic; test
chi2; p<0,0000). Szczególnie zjawisko to nasilone by³o
u czterech dzieci uczulonych na alergeny py³kowe, u których zabieg wykonywano w sezonie pylenia.
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U dzieci z alergi¹ obserwowano równie¿ czêciej
zmiany obrzêkowe zlokalizowane w strefie podnab³onkowej (odwarstwienie nab³onka). Obrzêk taki wystêpowa³
w 48 (55,8%) przypadkach w podgrupie atopowej i tylko
w 2 (2,8%) przypadkach w podgrupie nieatopowej (istotnoæ statystyczna ró¿nic; test chi2; p<0,0000).
Drugorzêdowe grudki ch³onne
Rozmiary grudek

rednia rednica grudek w podgrupie atopowej wynosi³a 0,56±0,13 mm i by³a wiêksza ni¿ w podgrupie nieatopowej (0,49±0,12 mm) Zaobserwowane ró¿nice by³y
statystycznie istotne (test Manna-Whitneya; p=0,0001).
Dodatkowych danych dostarczy³o rozbicie podgrupy
atopowej na poszczególne sk³adowe. U dzieci uczulonych
na alergeny py³kowe, grudki ch³onne by³y wiêksze ni¿
u dzieci uczulonych na alergeny ca³oroczne. Uzyskane
wartoci wynosi³y odpowiednio 0,63±0,15 mm dla dzieci
z nie¿ytem sezonowym i 0,54±0,11 mm dla dzieci z nie¿ytem ca³orocznym (ró¿nice statystycznie istotne; test Manna-Whitneya; p=0,004). Grudki ch³onne by³y wiêksze
u tych dzieci, u których adenotomiê wykonano w sezonie
pylenia (0,69±0,11 mm) ni¿ u dzieci, u których zabieg
wykonano poza sezonem (0,52±0,13 mm). Ró¿nice te by³y
równie¿ statystycznie istotne (test t-Studenta dla zmiennych niepowi¹zanych; p=0,0026) 3/ (ryc. 1).
Przeprowadzona analiza wariancji pozwoli³a wyci¹gn¹æ
wniosek o istnieniu statystycznie istotnej ró¿nicy pomiêdzy
tymi rednicami (p=0,00002). Dok³adniejsza ocena dokonana z u¿yciem testu wielokrotnych porównañ Tukeya po40
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Ryc.1. rednice grudek ch³onnych (o pionowa) przedstawione
w jednostkach pomiarowych (1 JP = 0,025 mm) w poszczególnych podgrupach (o pozioma). 1  dzieci uczulone na alergeny
ca³oroczne; 2  dzieci uczulone na alergeny sezonowe  zabieg
poza okresem pylenia; 3  dzieci uczulone na alergeny sezonowe  zabieg w okresem pylenia; 4  dzieci nieuczulone
3/

twierdzi³a, ¿e za sytuacjê t¹ odpowiedzialna by³a g³ównie
wy¿sza rednica grudek ch³onnych u dzieci uczulonych na
py³ki, u których zabieg wykonano w sezonie pylenia.
Dodatkowej analizie poddano wp³yw na wielkoæ grudek czterech innych zmiennych: wieku dzieci, eozynofilii
nosowej, eozynofilii tkankowej oraz komórek ¿ernych
stwierdzanych w grudkach. Wyniki regresji wielokrotnej
dla podgrupy atopowej pozwoli³y stwierdziæ w tym wypadku jedynie wiêksze znaczenie zmiennej eozynofilia
tkankowa (beta=0,462; p=0,002) przy mniejszej istotnoci innych zmiennych. Oszacowan¹ liniow¹ funkcjê regresji zapisaæ mo¿na by³o nastêpuj¹co:
R = 21,3 + 0,4 Wiek + 0,03 EN + 0,23 ET + 0,21 K¯
Oznacza to, ¿e wzrost wartoci eozynofilii tkankowej
o 1 wi¹¿e siê ze wzrostem rednicy grudki o 0,23 JP. Uzyskana w przebiegu analizy wartoæ R2 = 0,51 wiadczy
jednak o tym, ¿e jedynie 51% ogólnej zmiennoci zmiennej rednica grudki wyjaniona jest przez taki model.
Na pozosta³e 49% wp³yw mia³y zapewne inne, niebrane
tu pod uwagê czynniki.
Liczba grudek

Pomimo znacznego zró¿nicowania, w poszczególnych
poddanych ocenie preparatach liczba grudek ch³onnych
w migda³ku by³a wy¿sza w podgrupie atopowej. Odpowiednie rednie wartoci wynosi³y 4,02±0,72 grudki w polu
widzenia dla podgrupy atopowej i 3,76±0,69 grudki dla
podgrupy nieatopowej (ró¿nice statystycznie istotne; test
Manna-Whitneya; p=0,03). Stwierdzona istotnoæ statystyczna by³a spowodowana przez te dzieci z podgrupy
atopowej, u których wystêpowa³o uczulenie na py³ki traw
i które by³y operowane w sezonie pylenia. rednia liczba
grudek w polu widzenia by³a dla tej podgrupy wy¿sza ni¿
u pozosta³ych alergików i wynosi³a 4,46±0,54 (ró¿nice istotne statystyczne; test Manna-Whitneya; p=0,003). Reszta
podgrupy atopowej (rednia liczba grudek w polu widzenia 3,92±0,72) nie ró¿ni³a siê pod tym wzglêdem w statystycznie istotny sposób od podgrupy nieatopowej (test
Manna-Whitneya; p=0,2).
Liczba komórek ¿ernych w obrêbie grudek
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Rozk³ad normalny potwierdzony testem Shapiro-Wilka, jednorodnoæ wariancji testem Levenea (p=0,1)

rednia liczba komórek ¿ernych stwierdzanych w obrêbie grudek ch³onnych by³a wy¿sza w podgrupie atopowej. Odpowiednie wartoci wynosi³y 11,3±3,4 takich komórek u dzieci z alergi¹ i 7,3±2,8 komórek u dzieci z podgrupy nieatopowej (istotnoæ statystyczna; test MannaWhitneya; p<0,0000). U dzieci uczulonych na py³ki traw,
u których zabieg wykonany by³ w sezonie pylenia wartoci te by³y wy¿sze (15,3±2,0) ni¿ u reszty dzieci z podgrupy atopowej (10,4±3,0), w tym pozosta³ych uczulonych
na py³ki (6,8±1,6). Test ANOVA Kruskala-Wallisa potwierdzi³ bardzo wysok¹ istotnoæ statystyczn¹ zaobserwowanych ró¿nic pomiêdzy tak wydzielonymi podgrupami (p<0,0000).
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Nie by³o natomiast analogicznych ró¿nic pomiêdzy
dzieæmi z podgrupy nieatopowej i dzieæmi z podgrupy atopowej, uczulonymi na py³ki, ale operowanymi poza sezonem pylenia (test Manna-Whitneya; p=0,75). Typowy
obraz mikroskopowy przedstawiaj¹ zamieszczone fotografie1a i 1b.
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Rys. 2. Stopieñ korelacji pomiêdzy eozynofili¹ tkankow¹ (ET)
a liczb¹ komórek ¿ernych (K¯) w drugorzêdowych grudkach
ch³onnych. Migda³ek gard³owy. Podgrupa atopowa

Najwiêksz¹ liczbê komórek kwasoch³onnych mo¿na
by³o stwierdziæ w strefie podnab³onkowej oraz w przestrzeniach miêdzygrudkowych w pobli¿u naczyñ krwiononych, sk¹d eozynofile przedostawa³y siê do mi¹¿szu
migda³kowego (fot. 2).

Fot. 1a i 1b. Obraz typowej grudki ch³onnej u dziecka z podgrupy atopowej (A) i nieatopowej (B). Miejsca janiejsze (kilka dla
przyk³adu wystrza³kowanych) odpowiadaj¹ komórkom ¿ernym.
Powiêkszenie 400x

W podgrupie atopowej istnia³a dodatkowo statystycznie istotna korelacja pomiêdzy liczb¹ komórek ¿ernych
w obrêbie grudek a poziomem eozynofilii nosowej (r=0,74)
i tkankowej (r=0,72).
Eozynofilia tkankowa

Obecnoæ eozynofilów stwierdzono w 73 (84,9%) preparatach u dzieci z podgrupy atopowej i u 5 (6,9%) dzieci
z podgrupy nieatopowej (ró¿nice istotne statystycznie; test
chi2; p<0,0000). Poziom eozynofilii tkankowej w migda³kach dzieci z podgrupy atopowej by³ przy tym wyranie
wy¿szy od poziomu eozynofilii w podgrupie nieatopowej
(wartoci odpowiednio 11,0±10,1 dla podgrupy atopowej
i 3,2±3,8 dla podgrupy nieatopowej; istotnoæ statystyczna; test Manna-Whitneya; p=0,037) 4/ .

Fot. 2. Przedostawanie siê eozynofila ze wiat³a naczynia do
utkania migda³ka u dziecka z podgrupy atopowej. Pow. ok. 1000x
Eozynofilia w wymazach z jam nosa

Eozynofiliê nosow¹ stwierdzono w 72 przypadkach
w podgrupie atopowej i w 6 przypadkach w podgrupie
nieatopowej (ró¿nice istotne statystycznie; test chi2 ;
p<0,0000). U dzieci z podgrupy nieatopowej liczba zaobserwowanych eozynofilów by³a mniejsza (5,7±8,3%) ni¿
wród dzieci z podgrupy atopowej (14,9±18,2%) 5/.
4/
5/

W obliczeniu uwzglêdniono tylko dzieci z obecn¹ eozynofili¹
tkankow¹
W obliczeniu uwzglêdniono tylko dzieci z obecn¹ eozynofili¹
nosow¹
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Istnia³a wysoka, statystycznie istotna korelacja pomiêdzy poziomem eozynofilii w wymazach z nosa, a iloci¹
eozynofilów stwierdzanych w strefach najobfitszego ich
wystêpowania w obrêbie migda³ka (r=0,83).
DYSKUSJA
Choæ przyczyny prowadz¹ce do pojawienie siê patologicznego przerostu migda³ka gard³owego (PM) nie s¹
do koñca wyjanione, to przewa¿a pogl¹d, ¿e istotnym
czynnikiem mog¹cym mieæ tu znaczenie s¹ ostre i przewlek³e procesy zapalne rozgrywaj¹ce siê w najbli¿szym
otoczeniu. Przegl¹d dostêpnego pimiennictwa wskazuje,
¿e u czêci dzieci wspomniane stany zapalne mog¹ mieæ
pod³o¿e alergiczne [4]. Jeli tak jest w istocie i proces
zapalny tocz¹cy siê w migda³ku pozostaje w zwi¹zku przyczynowo-skutkowym z alergicznym nie¿ytem nosa to
u dzieci z t¹ chorob¹ w obrêbie utkania migda³ka dochodziæ powinno do zmian morfologicznych, mo¿liwych do
wychwycenia w badaniach histopatologicznych. W przeprowadzonym przez nas badaniu zmiany takie uda³o siê
faktycznie stwierdziæ, choæ stopieñ ich nasilenia by³ bardzo zró¿nicowany.
I tak, w obrêbie nab³onka pokrywaj¹cego migda³ek
u dzieci z alergi¹ czêciej ni¿ u niealergików wykazaæ mo¿na by³o liczniejsze wystêpowanie komórek kubkowych.
Zatem mo¿na przyj¹æ, ¿e w trakcie zapalenia alergicznego w obrêbie nab³onka migda³ka gard³owego dochodzi do
wzrostu liczby komórek kubkowych w sposób analogiczny, jak ma to miejsce w obrêbie b³ony luzowej nosa [5].
U dzieci z alergi¹ czêciej wystêpowa³y te¿ zmiany
obrzêkowe zlokalizowane w okolicy podnab³onkowej oraz
skupiska eozynofilów. Granulocyty kwasoch³onne w najwiêkszej liczbie obecne by³y m.in. w obrêbie wspomnianego obrzêku. Ponadto w miejscach tych doæ czêsto widoczna by³a degranulacja tych komórek. Innym miejscem,
w którym eozynofile wystêpowa³y szczególnie licznie by³y
okolice w bezporednim otoczeniu naczyñ krwiononych.
Te predysponowane lokalizacje nie s¹ zaskakuj¹ce, gdy¿
z pimiennictwa wiadomo, i¿ obecne w obrêbie naczyñ
pozaw³osowatych migda³ków komórki wysokiego ródb³onka s¹ g³ównym miejscem przenikania komórek immunokompetentnych [6]. Równie¿ w obrêbie naczyñ pozaw³osowatych migda³ka gard³owego wykazano wysok¹
ekspresjê cz¹steczek adhezyjnych, których obecnoæ jest
niezbêdnym warunkiem dla migracji komórek i procesu
prezentacji antygenu, a co za tym idzie rozwoju zapalenia
alergicznego [7,8]. Mo¿na przyj¹æ, ¿e obserwowany
obrzêk w przestrzeniach podnab³onkowych powstaæ móg³
pod wp³ywem wydzielanych przez komórki kwasoch³onne bia³ek kationowych i innych substancji toksycznych,
co spowodowa³o odwarstwienie nab³onka, analogicznie
do tego jakie wystêpuje w astmie oskrzelowej.
O zaanga¿owaniu tkanki ch³onnej migda³ka w proces
zapalny przemawiaj¹ dodatkowo obserwowane przez nas
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inne cechy, takie jak wzrost liczby i wielkoci grudek ch³onnych oraz wiêksza liczba komórek prezentuj¹cych antygen w ich obrêbie (makrofagi), podobnie jak ma to miejsce w procesach zapalnych pojawiaj¹cych siê na innym
tle [9,10].
Z zaprezentowanych badañ wynika wiêc, ¿e migda³ek gard³owy u dzieci z alergi¹ ró¿ni siê pod wzglêdem
budowy mikroskopowej od migda³ka u niealergików. Wyranego podkrelenia wymaga jednak fakt, ¿e w przebadanej populacji istotne ró¿nice pomiêdzy porównywanymi podgrupami wystêpowa³y jedynie w trakcie ostrej fazy
choroby alergicznej. U alergików z py³kowic¹ operowanych poza sezonem pylenia nie stwierdzano natomiast tak
wyranych ró¿nic w budowie migda³ka, w porównaniu
z grup¹ dzieci nieuczulonych. Dodatkowo opisane cechy
zapalenia alergicznego by³y bardziej nasilone u dzieci
uczulonych na py³ki traw ni¿ na roztocze, co wskazuje na
to, ¿e dla rozpatrywanego problemu istotne znaczenie ma
te¿ uwzglêdnienie rodzaju uczulaj¹cego alergenu i wszystkie zwi¹zane z tym odrêbnoci (stê¿enie, dynamika pojawienia siê i okres utrzymywania siê w otoczeniu, potencja³ uczulaj¹cy itp.). Wydaje siê nam, ¿e obserwacja ta
jest cenn¹ wskazówk¹ mog¹c¹ mieæ istotne znaczenie
przy planowaniu dalszych badañ tego typu. W kontekcie
rozpatrywanego problemu podzia³ dzieci na alergików i niealergików w oparciu jedynie o wyniki punktowych testów
skórnych, bez uwzglêdnienia momentu, w jakim wykonywany by³ zabieg jest absolutnie nie do przyjêcia. Stwarza
to bowiem sytuacjê analogiczn¹ do tej, jak¹ ³atwiej odnieæ do samej b³ony luzowej nosa. U chorego z py³kowic¹ badanego np. zim¹, czyli poza sezonem pylenia, zarówno w badaniu rynoskopowym, jak te¿ w mikroskopowym trudno spodziewaæ siê jakichkolwiek wyranych
wyk³adników alergii.
Naszym zdaniem nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nie branie
pod uwagê, tych jak siê wydaje oczywistych faktów, prowadziæ mo¿e do sytuacji, w której w pozornie podobnych
badaniach otrzyma siê bardzo rozbie¿ne liczbowo wyniki.
Potwierdzaj¹ to nieliczne wczeniejsze publikacje [11-18].
W 1963 roku Mahrburg i wsp. opublikowali tymczasowe doniesienie dotycz¹ce zmian histopatologicznych
w migda³kach podniebiennych u dzieci choruj¹cych na astmê oskrzelow¹ [11]. W kilku przypadkach w preparatach
mikroskopowych stwierdzono obecnoæ licznych granulocytów kwasoch³onnych, jednak u badanych dzieci nie
przeprowadzono diagnostyki alergologicznej, maj¹cej na
celu wykazanie obecnoci skazy atopowej. W cytowanej
pracy nie okrelono, czy poddane badaniu dzieci mia³y
wspó³istniej¹cy nie¿yt nosa.
Nieco dok³adniejszych i w du¿ym stopniu zbie¿nych
z naszymi wyników dostarcza praca Kapuciñskiei-Czerskiej opublikowana równie¿ w 1963 r. [12]. Wynika z niej,
¿e obecnoæ granulocytów kwasoch³onnych w obrêbie
migda³ka autorka stwierdza³a zdecydowanie czêciej
u dzieci z alergi¹ górnych dróg oddechowych. Eozynofile

216

obecne by³y g³ównie w okolicy podnab³onkowej i w pobli¿u naczyñ krwiononych. U dzieci z alergi¹ stwierdzono
te¿ wiêksze grudki ch³onne, z du¿ymi orodkami rozmna¿ania oraz z du¿¹ liczb¹ komórek ¿ernych i z licznymi figurami podzia³u w ich obrêbie. Inne badania z tego
i póniejszego okresu stanowi¹ potwierdzenie tych obserwacji, szczególnie jeli dotyczy³o to obecnoæ w tkance
migda³kowej alergików granulocytów kwasoch³onnych
[13,14].
Na fakt czêstszego wystêpowania w obrêbie migda³ków u dzieci z alergi¹ obrzêku poodnab³onkowego po raz
pierwszy zwrócono uwagê dopiero pod koniec lat 70. XX
w. [15]. Obserwacje te znalaz³y potwierdzenie w innych
badaniach, z zastosowaniem mikroskopu elektronowego
[16]. Endo i wsp. wspomniane zmiany obrzêkowe stwierdzali rednio u 80% przebadanych dzieci z alergi¹, przy
czym by³y one zdecydowanie czêstsze w obrêbie migda³ka gard³owego, ni¿ w migda³kach podniebiennych. Autorzy próbowali wyt³umaczyæ to ró¿nicami w budowie nab³onka w tych narz¹dach [17,18].
Poza klasyczn¹ ocen¹ histologiczn¹, w ostatnich latach istotnych dowodów na potwierdzenie faktu udzia³u
tkanki limfatycznej gard³a w zapalne procesy alergiczne
górnych dróg oddechowych dostarczy³y równie¿ coraz
liczniejsze badania z zastosowaniem technik immunohistochemicznych [19-28]. Ponadto publikowane w ostatnich latach prace wskazuj¹ na to, ¿e przerost migda³ka
powsta³y na tle zapalenia alergicznego mo¿na próbowaæ
leczyæ zachowawczo [29-31].
Z cytowanych prac nie wynika natomiast absolutnie,
¿e alergia jest najwa¿niejsz¹, czy tym bardziej jedyn¹ for-
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m¹ zapalenia odpowiedzialn¹ za pojawienie siê PM. Fakt,
¿e w grupie wiekowej, w której PM wystêpuje najczêciej ANN zdarza siê jeszcze stosunkowo rzadko (marsz
alergiczny) sprawia, ¿e czynnik ten choæ istotny u czêci
dzieci, nie mo¿e byæ zasadnicz¹ przyczyn¹ odpowiedzialn¹ za pojawienie siê PM w populacji generalnej. Prawdopodobnie w³anie dlatego wród dzieci z PM alergiê
stwierdza siê nieznacznie czêciej ni¿ u dzieci bez PM.
Jest jednak prawdopodobne, ¿e obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby chorób atopowych, który dotyczy równie¿ ma³ych dzieci [32], mo¿e przyczyniæ siê do
stopniowego wzrostu czêstoci PM spowodowanych alergi¹. Dlatego te¿ za uzasadnione uznaæ nale¿y przeprowadzanie u dzieci z PM diagnostyki alergologicznej szczególnie, jeli istniej¹ rodzinne obci¹¿enia atopi¹ lub wystêpuj¹ dolegliwoci wskazuj¹ce na objawy choroby alergicznej.
Podsumowuj¹c nasze badania, stwierdzilimy, ¿e
u wiêkszoci dzieci z alergicznym nie¿ytem nosa, proces
zapalny tocz¹cy siê w jego b³onie luzowej znajduje morfologiczne odzwierciedlenia w obrêbie migda³ka gard³owego (m.in.: eozynofilia tkankowa, obrzêk podnab³onkowy, wzrost iloci, rednicy i aktywnoci grudek ch³onnych,
wiêksza liczba komórek ¿ernych w grudkach). U dzieci
z ca³orocznym nie¿ytem nosa nasilenie zmian w migda³ku
by³o z regu³y wy¿sze ni¿ w grupie dzieci nieuczulonych
i ni¿sze ni¿ u dzieci z nie¿ytem sezonowym operowanych
w okresie pylenia. U dzieci z alergicznym sezonowym
nie¿ytem nosa operowanych poza okresem pylenia stwierdzane zmiany by³y niewielkie.
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