
Streszczenie 

Przerost struktur pierścienia Waldeyer’a jest najczęstszą przyczyną kwalifikacji 

do zabiegu operacyjnego w populacji dziecięcej. Przyczyny przerastania tkanki 

limfatycznej okolicy jamy ustnej i nosogardła są wieloczynnikowe. Do najczęściej 

wymienianych zaliczamy częste i nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, 

dietę bogatą w węglowodany, zanieczyszczenie powietrza oraz czynniki genetyczne.  

Żaden pojedynczy czynnik nie został do tej pory zidentyfikowany jako wiodący. W 

trakcie rozwoju choroby pod wpływem wyżej wymienionych czynników dochodzi do 

przebudowy immunologicznej tkanki migdałków, przebudowa ma charakter zarówno 

ilościowy jak i jakościowy.  

Pomimo wielu lat badań nad immunologią przerastających migdałków nadal wiele 

mechanizmów pozostaje nieznanych, biorąc w szczególności pod uwagę mechanizmy 

regulatorowe.  

Celem pracy były: 

1. Ocena zmian zachodzących w zakresie ekspresji cząsteczek 

immunoregulujących w przerośniętych strukturach pierścienia Waldeyer’a  

2. Określenie statusu immunologicznego nosogardła w przebiegu przerostu 

migdałków 

3. Ocena ewentualnej  korelacji ekspresji HLAG i FOXP3 z chorobami 

nowotworowymi występującymi w rodzinach pacjentów  

4. Ocena wpływu przewlekłego stanu zapalnego na ekpresję cząsteczek 

immunoregulujących w tkance migdałków 

5. Ocena wpływu czynników sprzyjających przerostowi struktur pierścienia 

Waldeyer’a na ekspresję cząsteczek regulujących odpowiedź i tolerancję 

immunologiczną 

Badaniami objęto 57 pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie leczonych w okresie od listopada 2012 do lutego 2013. 

Średni wiek pacjentów wynosił średnio 5 lat (zakres od 1 do 18 lat życia). Grupę 

badaną stanowiło 20 dziewczynek i 37 chłopców. 



Po zabiegach operacyjnych przeprowadzono w rodzinach pacjentów 

retrospektywne badanie ankietowe dotyczące obecności w rodzinach pacjentów 

czynników klinicznych i środowiskowych takich jak: nowotwory, alergie, 

zanieczyszczenie powietrza i karmienie piersią. Od wszystkich pacjentów pobrano 

migdałki podniebienne uzyskane podczas zabiegu tonsillotomii.  

Z pobranego materiału wyizolowano komórki jednojądrzaste przeprowadzając lizę 

enzymatyczną z kolagenazą (Biochrom AG, Niemcy) oraz DNazą (SigmaAldrich, 

Niemcy). Następnie metoda cytometrii przepływowej została wykorzystana w celu 

oceny antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych badanych komórek. W 

następnej kolejności dokonano oceny immunofenotypu komórek jednojądrzastych. 

 W materiale przygotowanym powyższymi metodami określono poziom 

ekspresji HLA-G oraz Treg. Określono również korelację poszczególnych poziomów 

ekspresji z czynnikami klinicznymi uzyskanymi z badania ankietowego.   

Ocena ekspresji HLA-G i Treg w poszczególnych grupach wiekowych wykazała 

istotnie statystycznie różnice. Potwierdzono zgodny z literaturą wyższy odsetek 

limfocytów CD4+ niż CD8+ w tkance przerostowych migdałków podniebiennych. 

 Przeprowadzone badania wykazały brak istotnych statystycznie zmian ekpresji 

HLA-G oraz Treg pod wpływem wybranych czynników środowiskowych oraz 

klinicznych.  

Przeprowadzone badania upoważniają do wnioskowania iż: 

1. Stwierdzoną wyższą ekspresję HLA-G w limfocytach CD19+CD5+ w 

tkance przerośniętych migdałków podniebiennych 

2. Wykazano równice w ekspresji HLA-G w tkance przerośniętych 

migdałków w zależności od płci 

3. Stwierdzono wyższy odsetek limfocytów CD4+ w stosunku do CD8+ 

oraz wzrost odsetka CD4+ wraz z wiekiem 

4. Podwyższone wartości ilościowe limfocytów CD19+CD5- potwierdzają 

niską tendencją do transformacji nowotworowej przerastających 

migdałków podniebiennych 

 



5. Czynniki środowiskowe takie jak smog i karmienie piersią nie mają 

wpływu na ekspresję HLA-G i Treg w tkance przerośniętych migdałków 

podniebiennych.  

6. Parametry kliniczne takie jak alergia i choroby nowotworowe obecne w 

wywiadzie nie wpływają na ekspresję badanych cząsteczek 

immunologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


