
STRESZCZENIE 

 

Ropień okołomigdałkowy to nagromadzenie się luźnej treści ropnej 

w przestrzeni między torebką migdałka a powięzią pokrywającą mięśnie bocznej ściany 

gardła. 

Towarzyszące objawy to: ból gardła silniejszy po jednej stronie, powiększone, 

bolesne węzły chłonne szyi, ślinotok, trudności w połykaniu, szczękościsk, przykry 

zapach z ust, mowa z nosowaniem, gorączka i ogólne osłabienie.  

Ropień okołomigdałkowy może być spowodowany przez bakterie zarówno 

tlenowe, jak i beztlenowe. Bakteriami, które najczęściej wywołują ropień 

okołomigdałkowy, są paciorkowce grupy A, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

milleri group oraz Fusobacterium necrophorum.  

W ostatnich latach zauważono wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych 

z powodu ropni okołomigdałkowych. Przyczyny występowania ropni 

okołomigdałkowych są nadal kontrowersyjne. Zdaniem wielu autorów są one osobną 

jednostką chorobową, do wystąpienia której przyczyniają się zablokowane gruczoły 

ślinowe, próchnica zębów, palenie papierosów oraz bakterie kolonizujące górne drogi 

oddechowe w przypadkach obniżonej odporności. Inni badacze uważają ropnie 

okołomigdałkowe jak powikłanie anginy. 

Rozpoznanie ropni okołomigdałkowych opiera się na podstawie: dokładnego 

wywiadu, badania laryngologicznego oraz badania palpacyjnego miejsca podejrzanego 

o ropień oraz uzyskaniu treści ropnej z nakłucia nacieku okołomigdałkowego. 

W badaniach laboratoryjnych zazwyczaj obserwuje się leukocytozę, podwyższone OB 

i CRP.  

Występowanie tego schorzenia we wszystkich badaniach najczęściej opisywane 

jest u młodych mężczyzn, nieleczonych przewlekłe, choć ropnie okołomigdałkowe 

mogą wystąpić w każdym wieku. 

Wyróżniamy ropnie okołomigdałkowe (w zależności od umiejscowienia): 

– ropień przednio-górny (80% przypadków) – uwypuklenie największe jest na granicy 

podniebienia miękkiego i łuku przedniego, zasłaniając migdałek. 



– ropień tylno-górny (15% przypadków) – naciek jest w górnej części łuku tylnego 

i przesuwa migdałek ku przodowi. 

– ropień dolny (4% przypadków) – powoduje uwypuklenie okolicy dołka językowo-

migdałkowego i przesuwa migdałek ku górze. 

– ropień zewnętrzny (1% przypadków) – wypycha migdałek ku linii środkowej. 

– ropień wewnątrzmigdałkowy (bardzo rzadki) – jest w torebce migdałka. 

Zaobserwowano sezonowość występowania ropni okołomigdałkowych. 

Najczęściej ropnie okołomigdałkowe występują w okresie jesienno-zimowym oraz 

w okresie wiosennym. W badaniach własnych stwierdzono najczęstsze pojawianie się 

ropni samoistnych wiosną, latem, szczególnie w lipcu, i jesienią, natomiast związane 

z anginą nie wykazywały sezonowości. 

Leczenie ropnia okołomigdałkowego polega na ewakuacji zgromadzonej treści 

ropnej w tkankach okołomigdałkowych. Leczenie ropnia okołomigdałkowego 

zaczynamy od nakłucia miejsca. Następnie stosujemy antybiotykoterapię według 

zaleceń i rekomendacji przez 10-14 dni. Stosuje się także leki przeciwgorączkowe oraz 

przeciwbólowe. 

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia ropni okołomigdałkowych są 

palenie papierosów i próchnica zębów. Opisano także wpływ bakterii kolonizujących 

górne drogi oddechowe, zaburzenia mikrobiomu oraz tworzenie lekoopornego biofilmu 

na występowanie ropni okołomigdałkowych w przypadkach obniżonej odporności.  

Głównym celem pracy jest ocena etiologii i czynników ryzyka występowania 

ropni okołomigdałkowych w grupie retrospektywnej i prospektywnej pacjentów 

leczonych na Oddziale Laryngologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego 

w Radomiu w latach 01.01.2003 do 30.09.2014.  

Poddano analizie ropnie w zależności od płci, wieku, związku z anginą, 

próchnicą zębów, paleniem papierosów, chorób przewlekłych, poziomu WBC i CRP 

oraz wyników badań mikrobiologicznych wydzieliny ropnej z jamy ropnia 

okołomigdałkowego. W tej pracy przeprowadzono analizę retrospektywną u 121 

pacjentów leczonych z powodu ropni okołomigdałkowych w latach 01.01.2003 do 

30.09.2013 roku oraz prospektywną 68 przypadków ropni, które wystąpiły w okresie od 

01.10.2013 do 30.09.2014 roku. 



Pracę prospektywną poszerzono o badania mikrobiologiczne pobierane 

z powierzchni obu migdałków podniebiennych, z przedsionka nosa i nosogardła oraz 

kontrolne analizy mikrobiologiczne pobierane bezpośrednio po zakończeniu leczenia, 2 

tygodnie i 6 miesięcy po antybiotykoterapii.  

Diagnostyka mikrobiologiczna z otrzymanych wymazów obejmowała hodowle 

w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych. 

Dane otrzymane podczas badań poddano opisowej i porównawczej analizie 

statystycznej. Wartości analizowanych parametrów mierzalnych przedstawiono przy 

pomocy liczności i odsetka, zaś niemierzalnych za pomocą średniej, mediany 

i odchylenia standardowego.  

Dla niepowiązanych cech jakościowych do wykrycia istnienia różnic między 

porównywanymi grupami użyto testu jednorodności Ch2. Do zbadania istnienia 

zależności między badanymi cechami użyto testu niezależności Ch2. Przyjęto poziom 

istotności p < 0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. 

Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe STATISTICA 10.0 (StatSoft, Polska). 

Na podstawie uzyskanych wyników, zostały przedstawione następjące wnioski: 

1. Ropnie okołomigdałkowe mogą występować jako powikłanie ostrego 

zapalenia migdałków podniebiennych, ale częściej bo w 70%, występują niezależnie od 

angin. Szeroki profil badanych wskaźników u pacjentów z ropniami 

okołomigdałkowymi oraz zróżnicowane wyniki wyizolowanych gatunków 

drobnoustrojów przemawiają za uznaniem ropni okołomigdałkowych jako osobnej 

jednostki chorobowej częściowo tylko związanej z anginą i jej powikłaniami. 

2. Przyczyną występowania ropni okołomigdałkowych mogą być zaburzenia 

równowagi flory bakteryjnej gospodarza, szczególnie po antybiotykoterapii. Zaburzenia 

mikrobiomu spowodowane przez palenie tytoniu i próchnicę zębów predysponują w 

znacznym stopniu do wystąpienia ropnia okołomigdałkowego. 

3. Obecność bakterii bytujących fizjologicznie w górnych drogach oddechowych 

organizmu człowieka zdecydowanie częściej opisywana jest w ostrej fazie choroby w 

ropniach samoistnych, co może świadczyć o udziale tych komensali w powstawaniu 

ropni okołomigdałkowych bez związku z anginą w okresie immunosupresji. 



4. Obserwowanie Staphylococcus aureus w badaniach mikrobiologicznych 

wydzieliny ropnej w ropniach bez anginy, przemawia za udziałem bakterii 

kolonizujących górne drogi oddechowe w wywoływaniu tego schorzenia 

w przypadkach obniżonej odporności. 

5. Najczęstsze występowanie ropni okołomigdałkowych samoistnych 

zaobserwowano latem, a w naszym klimacie infekcje gardła i anginy występują 

najczęściej w okresie jesienno-zimowym, co przemawia za brakiem związku między 

tymi chorobami. 

6. Dym papierosowy, oprócz działania rakotwórczego, powoduje wiele chorób 

układu oddechowego, zaburzając działanie układu obronnego. Bakterie bytujące 

w próchniczo zmienionych zębach mogą powodować stany zapalne jamy ustnej i gardła 

oraz przyczyniać się do występowania ropni okołomigdałkowych.  

7. Wyniki badań pobieranych z nosogardła, gardła i jamy nosa przeprowadzane 

w odstępach czasowych po leczeniu ropni okołomigdałkowych pozwoliły na analizę 

kolonizacji bakterii w górnych drogach oddechowych oraz potwierdziły występowanie 

ropni okołomigdałkowych przy zachwianiu równowagi pomiędzy organizmem 

gospodarza a bytującą florą. 

8. Oprócz drenażu ropnia okołomigdałkowego należy właściwie ordynować 

antybiotyk, empirycznie według zaleceń, a po otrzymaniu wyniku posiewu zgodnie 

z antybiogramem. Należy wziąć pod uwagę rodzaj bakterii (tlenowe, beztlenowe) 

wywołujących to schorzenie i zastosować skuteczne leczenie. Należy dołożyć wszelkich 

starań, żeby w trakcie antybiotykoterapii jak najmniej zaburzyć florę fizjologiczną i 

szybko ją odbudowywać.  

9. Powtarzające się ropnie okołomigdałkowe są wskazaniem do całkowitego 

usunięcia migdałków podniebiennych. 

10. Wdrażanie wielu nowych metod walki z biofilmem pozwoli na osiągnięcie 

lepszych efektów terapeutycznych oraz zmniejszy lekooporność drobnoustrojów 

chorobotwórczych. 

11. Nowe i specjalistyczne badania nad lepszym poznaniem mikrobiomu 

ludzkiego oraz możliwość manipulacji nim dają nadzieję na lepsze leczenie 

i zapobieganie wielu chorobom. 



SUMMARY 

The peritonsillar abscess is the accumulation of loose purulent substance in the 

space between the tonsillar capsule and the fascia that covers the muscles of the lateral 

wall of the throat. 

Accompanying symptoms include: sore throat stronger on one side, enlarged 

painful lymph nodes of the neck, drooling, difficulty swallowing, trismus, bad smell 

from the mouth (Foul-smelling breath), speech with the features of nasality, fever and 

general weakness. 

The peritonsillar abscess may be caused by both aerobic and anaerobic bacteria. 

The bacteria that the most commonly cause peritonsillar abscess are group A 

streptococci, Streptococcus pyogenes, Streptococcus milleri group and Fusobacterium 

necrophorum. 

In recent years, there has been noticed an increase in the number of patients 

hospitalized due to peritonsillar abscess. The causes of peritonsillar abscesses are still 

controversial. According to many authors, they are a separate disease entity to which 

occurrence contribute the blocked salivary glands, dental caries, cigarette smoking and 

bacteria that colonize the upper respiratory tract in cases of reduced immunity. Other 

researchers consider peritonsillar abscesses as a complication of tonsillitis. 

The diagnosis of peritonsillar abscesses is based on: accurate history, 

laryngological examination palpation of the site suspicious of abscess, and acquisition 

of purulent substance from puncture of the peritonsillar infiltration. Laboratory tests 

usually show leucocytosis, elevated ESR and CRP. 

The occurrence of this disease in all studies, is most often described in young 

men, untreated chronic, although peritonsillar abscesses can occur at any age. 

We distinguish peritonsillar abscesses (depending on localization): 

– antero-superior abscesses (80% of cases) – the largest bulge is on the border of 

the soft palate and the front arch obstructing the tonsil. 

– postero-superior abscesses (15% of cases) – infiltration is in the upper part of 

the posterior arch and moves the tonsil forward. 

– bottom abscesses (4% of cases) – causes the bulge of the tongue-tonsil hole 

region and moves the tonsil upward. 



– external abscesses (1% of cases) – pushes the tonsil toward the centre line. 

– intertonsillar abscesses (very rare) – it is in the tonsillar capsule. 

There was observed seasonality presence of peritonsillar abscesses. Most 

frequently, peritonsillar abscesses occur in autumn and winter and in spring period. In 

own studies, the most common occurrence of idiopathic abscesses was observed in 

spring, in summer especially in July and in autumn, while the tonsilitis connected ones 

did not show seasonality. 

The treatment of peritonsillar abscess consists in the evacuation of accumulated 

purulent substance in peritonsillar tissues. The treatment of peritonsillar abscess begins 

with puncture of the site. Then we use antibiotic therapy according to recommendations 

for 10-14 days. Antipyretic and analgesic medicines are also used. 

Factors predisposing to peritonsillar abscesses are cigarette smoking and dental caries. 

There are also described the effects of bacteria colonizing the upper respiratory tract, 

microbiome disorders and the formation of drug-resistant biofilm on the occurrence of 

peritonsillar abscesses in immunocompromised patients. 

The main aim of the thesis is to evaluate the etiology and risk factors for presence 

of peritonsillar abscesses in the group of retrospective and prospective patients treated 

in the Laryngology Ward of the Mazovian Specialist Hospital in Radom in the period 

from 01.01.2003 until 30.09.2014.  

The abscesses analysis was performed according to sex, age, association with 

tonsilitis, dental caries, cigarette smoking, chronic disease, WBC and CRP levels, and 

results of microbiological test of purulent secretion from the peritonsillar abscess cavity. 

In this study, retrospective analysis was carried out in 121 patients treated for 

peritonsillar abscess in the period from 01.01.2003 to 30.09.2013 and prospective 

analysis was carried out in 68 cases of abscesses that occurred in the period from 

01.10.2013 to 30.09.2014. 

Prospective studies have been extended to include microbiological tests taken 

from the surface of both palatine tonsils, nasal vestibule as well as nasopharynx, and 

control microbiological analysis taken immediately after the end of treatment, 2 weeks 

and 6 months after antibiotic therapy. 



Microbiological diagnostics from the obtained swabs included cultures towards 

the aerobic, anaerobic bacteria and yeast-like fungi. 

The data obtained during the study were subject to descriptive and comparative 

statistical analysis. Values of the analyzed measurable parameters were expressed by 

means of multiplicity and percentage, and non-measurable by mean, median, and 

standard deviation. 

For unrelated quality characteristics, the Ch2 homogeneity test was used to detect 

differences between the compared groups. The Ch2 independence test was used to 

investigate the correlations between the tested features. The materiality level p < 0,05 

was assumed to indicate the existence of statistically significant differences or 

dependencies. The data base and statistical surveys were based on STATISTICA 10.0 

computer software (StatSoft, Poland). 

Based on the obtained results, the following conclusions were made: 

1. Peritonsillar abscesses may occur as a complication of acute tonsillitis, but more 

often, as 70% occur independently of tonsillitis. The wide profile of the examined 

indicators in patients with peritonsillar abscesses and the differentiated results of 

isolated species of microorganisms, support the recognition of peritonsillar 

abscesses as a separate disease unit only partially related to tonsillitis. and its 

complications. 

2. The cause of occurrence of peritonsillar abscesses may be the imbalances in the 

host's bacterial flora particularly after antibiotic therapy. Microbiome disorders 

caused by cigarette smoking and dental caries predispose significantly to 

peritonsillar abscesses. 

3. The presence of bacteria physiologically present in the upper respiratory tract of 

the human body is much more frequently described in the acute phase of disease 

in idiopathic abscesses, which may indicate the involvement of these 

commensales in the formation of peritonsillar abscesses without association with 

tonsillitis during immunosuppression. 

4. Observing Staphylococcusaureus in microbiological studies of purulent secretion 

in abscesses without tonsillitis supports the involvement of bacteria that colonize 

the upper respiratory tract in causing this disease in immunocompromised cases. 



5. The most frequent occurrence of peritonsillar idiopathic abscesses was observed 

in summer, and in our climate, throat infections and tonsillitis are most common 

in autumn and winter period, which argues in favour of lack of connection 

between these diseases. 

6. Cigarette smoke, in addition to carcinogenic effects, causes many diseases of the 

respiratory system, disturbing the functioning of the immune system. Bacteria 

present in teeth infected by carries can cause inflammation of the mouth and 

throat and contribute to peritonsillar abscesses. 

7. The results of examinations taken from nasopharynx, pharynx and nasal cavity, 

carried out at intervals after treatment of peritonsillar abscesses, enabled the 

analysis of colonization of bacteria in the upper respiratory tract and confirmed 

the existence of peritonsillar abscesses while imbalance between the host 

organism and the inhabiting flora. 

8. In addition to drainage of peritonsillar abscess, the antibiotic should be properly 

prescribed, empirically, according to recommendations and after receiving the 

result of culture, in accordance with the antibiogram. It is important to take into 

account the type of bacteria (aerobic, anaerobic) that cause this disease and to 

apply the effective treatment. Every effort should be made to minimize the 

disturbance of the physiological flora during antibiotic therapy and to quickly 

rebuild it. 

9. Repeated peritonsillar abscesses are indications for complete removal of palatine 

tonsils. 

10. The implementation of many new methods of fight with biofilm, will allow to 

achieve better therapeutic effects and reduce the drug resistance of pathogenic 

microorganisms. 

11. New and specialized research into better cognition of the human microbiome and 

the ability to manipulate it, give hope for better treatment and prevention of many 

diseases.  

 


