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STRESZCZENIE:    Wstęp: Wykazano związek biofilmu bakteryjnego z nawracającymi chorobami migdałków podniebiennych oraz 
migdałka gardłowego, wykazującymi oporność na antybiotyki oraz związanymi z szczególnymi trudnościami w za-
kresie postępowania terapeutycznego. 

  Cele: Starano się wykazać związek pomiędzy obecnością biofilmu bakteryjnego a występowaniem limfadenopatii 
szyjnej, przerostem migdałków podniebiennych oraz przerostem migdałka gardłowego w przypadkach przewlekłego 
zapalenia migdałków podniebiennych. 

  Materiał i metody: Materiał tkankowy z badania biopsyjnego migdałków podniebiennych, pochodzący od 30 dzieci pod-
danych tonsillektomii, badany skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM, ang. scanning electron microscope). 

  Projekt badania: Badanie przekrojowe zostało przeprowadzone od sierpnia 2012 do lipca 2015 roku w Szpitalu Uni-
wersyteckim Al-Azhar (Al-Azhar University Hospitals).

  Wyniki: Stwierdzono, że u 23,3% dzieci występował w pełni wykształcony biofilm bakteryjny (III stopień), u 6,7% występował 
biofilm I stopnia, u 6,7% – II stopnia, co wykazano w badaniu SEM. Najczęściej izolowanym szczepem był Staphylococcus 
aureus (26%), następnie gronkowce koagulazo-ujemne (17,4%) i Klebsiella pneumoniae (10,4%). Nie wykazano statysty-
cznie istotnej różnicy w odniesieniu do obecności biofilmu bakteryjnego w zależności od występowania lub braku limfad-
enopatii szyjnej, przerostu migdałków podniebiennych lub przerostu migdałka gardłowego. 

  Wnioski: Biofilm bakteryjny jest możliwą przyczyną przewlekłości choroby migdałków u dzieci. Nie wykazano 
związku pomiędzy jego obecnością a występowaniem limfadenopatii szyjnej, przerostem migdałków podniebien-
nych lub przerostem migdałka gardłowego.

SŁOWA KLUCZOWE:   biofilm bakteryjny, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, oporność na antybiotyki

ABSTRACT:   Background: Bacterial biofilms have been linked to recurrent adenotonsillar diseases, with special concern regard-
ing therapeutic management hindered by antibiotic resistance. 
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WSTĘP

Ucho, nos i gardło stanowią naturalne siedlisko dla szerokiego 
spektrum drobnoustrojów, zarówno bakterii komensalnych, jak 
i potencjalnych patogenów [1]. Czasami bakterie te znajdują drogę 
do pokonania barier ochronnych w tych lokalizacjach i wywołują 
przewlekłe zakażenia [2]. Zapalenie migdałków podniebiennych 
jest jednym z zakażeń, które występują z dużą częstością, dlatego 
przez wiele lat podejmowano wysiłki, by unikać stanów przewle-
kłych i późniejszych powikłań [3, 4]. Uważa się, że przewlekłe za-
palenia i przerost migdałków podniebiennych oraz migdałka gar-
dłowego spowodowane są obecnością wielu, czasami opornych, 
gatunków bakterii [2]. Biofilm odgrywa główną rolę w przewle-
kłym zapaleniu migdałków podniebiennych, które uważane jest 
za jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego [5, 6, 7]. Z tego 
powodu starano się znaleźć związek pomiędzy jego obecnością 
a występowaniem limfadenopatii szyjnej, przerostem migdałków 
podniebiennych lub przerostem migdałka gardłowego (w przy-
padkach przewlekłego zapalenia migdałków).

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci: Niniejsze badanie przekrojowe zostało przeprowadzo-
ne na próbkach tkankowych migdałków pochodzący od 30 dzieci 
w wieku 2–18 lat, poddanych tonsillektomii w celu leczenia za-
równo obturacji, jak i nawracających zakażeń, oraz hospitalizowa-
nych w Szpitalu Uniwersyteckim Al-Azhar w okresie od sierpnia 
2012 do lipca 2015 roku. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na 
udział w badaniu. Do badania zakwalifikowano 18 chłopców 12 
dziewcząt, o średniej wieku 7,37 lat. U wszystkich pacjentów wy-
stępowały nawracające zapalenia migdałków, u 66,7% współistnia-
ła niedrożność nosa, w jednym przypadku stwierdzono bezdechy 

[Tab. 1]. W czasie operacji nie obserwowano ani ostrego zapale-
nia migdałków podniebiennych, ani migdałka gardłowego, a w co 
najmniej miesięcznym okresie przed przystąpieniem do opera-
cji żaden z pacjentów nie został poddany terapii antybiotykowej.

Pobieranie i przetwarzanie próbek: Po usunięciu migdał-
ków podczas rutynowej tonsillektomii, płukano je roztworem 
soli fizjologicznej, a następnie pobrano i podzielono na dwie 
równe części materiał biopsyjny z krypty migdałkowej. Poło-
wę materiału badano za pomocą skaningowego mikroskopu 
elektronowego, pozostałą częścią zaszczepiono pożywkę do 
hodowli mikrobiologicznej.

Skaningowy mikroskop elektronowy: Próbki natychmiast 
poddano utrwaleniu w roztworze 2,5% aldehydu glutarowe-
go przez okres 24 godzin, przemyto w buforze fosforanowym 
(pH 7,4), utrwalono w roztworze 1% czterotlenku sodu w bu-
forze fosforanowym (pH 7,4) i odwodniono we wzrastających 
stężeniach alkoholu. Następnie opylono je złotem w urządze-
niu do rozpylania jonowego BALTEC SCP50. Zdjęcia wyko-
nano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 
Philips XL30. Formowanie biofilmu (jego obecność i zasięg 
na powierzchni) oceniano przy użyciu skali liczb całkowitych, 
w stopniu od 1 do 3 [8].

Analiza mikrobiologiczna: Próbki szczepiono na podłożu z 5% 
krwią baranią, na podłożu MacConkey i na płytkach z agarem 
czekoladowym. Identyfikację wyizolowanych mikroorganizmów 
przeprowadzono zgodnie z metodą Cheesebrough, na podsta-
wie morfologii kolonii, badania mikroskopowego biofilmów 
barwionych metodą Grama, testów biochemicznych z katala-
zą i koagulazą, testów wrażliwości na bacytracynę i optochinę 
oraz hydrolizy eskuliny i soli kwasów żółciowych.

  Aims: we aimed to find if there was a relationship between the presence of a bacterial biofilm and the development 
of cervical lymphadenopthy, tonsillar hypertrophy and adenoid hypertrophy in patients with chronic tonsillitis. 

  Patients and Methods: Tissue samples from tonsillar biopsies of 30 children who underwent tonsillectomy were ex-
amined by scanning electron microscopy (SEM). 

  Settings and Design: This cross-sectional study was conducted between August 2012 and July 2015 in Al-Azhar Uni-
versity Hospitals. 

  Results: It was found that 23.3% of children had a fully formed bacterial biofilm (Grade III), 6.7% had grade I and 
6.7% had grade II biofilms as demonstrated by SEM. Staphylococcus aureus was the most common identified iso-
late (26%) followed by Coagulase-negative Staphylococci (17.4%) and Klebsiella pneumoniae (10.4%). No statistical-
ly significant difference regarding the presence of a bacterial biofilm  and the development of cervical lymphadenop-
thy, tonsillar hypertrophy or adenoid hypertrophy was found. 

  Conclusion: Bacterial biofilm is a possible cause of the chronicity of tonsillar diseases in children. There is no relation-
ship between the presence of a bacterial biofilm and the development of of cervical lymphadenopthy, tonsillar hyper-
trophy or adenoid hypertrophy.

KEYWORDS:  bacterial biofilm, chronic tonsillitis, antibiotic resistance
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ANALIZA STATYSTYCZNA

Do analizy danych statystycznych użyto oprogramowania SPSS. 
Obecność lub brak obecności biofilmu w przypadku występo-
wania przerostu migdałków, powiększenia węzłów chłonnych 
lub migdałka gardłowego porównywano za pomocą testu zgod-
ności chi-kwadrat i dokładnego testu Fishera. Za istotną sta-
tystycznie przyjęto wartość p<0,05.

WYNIKI

Obraz kliniczny
Limfadenopatia szyjna występowała w 16 przypadkach (53,3%), 
przerost migdałków podniebiennych był obecny 27 pacjentów 
(90,0%), a przerost migdałka gardłowego obserwowano u 19 
chorych (63,3%) [Tab. 2].

Dowody na obecność biofilmu bakteryjnego
Badanie skaningowym mikroskopem elektronowym próbek 
tkanek migdałkowych wykazało istnienie czterech różnych 
form biofilmu, w 63,3% przypadków nie wykazano obecności 
biofilmu [Rys. 1]. I stopień biofilmu był obecny w 6,7% przy-
padków, II stopień – w 6,7% przypadków, podczas gdy u 23,3% 
chorych wykazano obecność w pełni uformowanego biofilmu 
(III stopień) [Ryc. 2; Tab. 3].

Analiza mikrobiologiczna
Z 28 próbek tkanki migdałkowej wyizolowano 46 szczepów 
bakteryjnych, w przypadku dwóch próbek nie uzyskano wzro-
stu. S. aureus był najczęściej identyfikowanym szczepem (26%), 
w następnej kolejności (17,4%) gronkowce koagulazo-ujemne 
(CONS – ang. Coagulase Negative Staphylococci) [Tab. 4].

Biofilm i obraz kliniczny
Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w odniesieniu do 
obecności biofilmu bakteryjnego w zależności od występo-
wania lub braku limfadenopatii szyjnej, przerostu migdałków 
podniebiennych lub przerostu migdałka gardłowego[Tab. 5].

OMÓWIENIE

Tonsillektomia jest jednym z najpowszechniej wykonywanych 
zabiegów chirurgicznych w praktyce otorynolaryngologicznej. 
Wśród najczęstszych wskazań do usunięcia migdałków są: prze-
rost migdałków podniebiennych, przerost migdałka gardłowego, 
powiększenie węzłów chłonnych szyjnych oraz przewlekłe zapa-
lenie migdałków podniebiennych [9]. Również wytyczne praktyki 
klinicznej (CPG, ang. Clinical Practice Guidelines) Amerykań-
skiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi (ang. 

Ryc. 1.  Obraz SEM przedstawiający jasną powierzchnię nabłonka migdałka bez 
obecności mikroorganizmów w powiększeniu 1500-krotnym.

Ryc. 2.  Obraz SEM przedstawiający zakażoną tkankę migdałkową z w pełni 
wykształconym biofilmem bakteryjnym w powiększeniu 1200-krotnym.

Tab. I. Występowanie objawów klinicznych u badanych pacjentów

OBJAWY
B

N %

Bezdech 1 3,3%

Niedrożność nosa 20 66,7%

Nawracające zapalenia migdałków podniebiennych 30 100%

Tab. II. Występowanie objawów klinicznych u badanych pacjentów

WYSTĘPOWANIE OBJAWU N %

Adenopatiaszyjna 16 53,3%

Przerost migdałków podniebiennych 27 90,0%

Przerost migdałka gardłowego 19 63,3%



31

artykuł oryginalny / original research article

POLSKI  PRZEGLĄD  OTORYNOLARYNGOLOGICZNY, TOM 5, NR 3 (2016), s. 28-32

American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Sur-
gery) podają, że wskazaniem do tonsillektomii są „udokumen-
towane, nawracające zakażenia gardła. Lekarze mogą zalecić 
tonsillektomię w nawracających zakażeniach gardła o częstotli-
wości co najmniej 7 epizodów w minionym roku lub co najmniej 
5 epizodów na rok w ciągu 2 lat, lub co najmniej 3 epizodów na 
rok w ciągu 3 lat, z potwierdzeniem w dokumentacji medycznej 
każdego epizodu bólu gardła oraz jednego lub więcej spośród 
następujących objawów: temperatury >38,3˚C, adenopatii szyj-
nej (powiększonych i bolesnych węzłów chłonnych szyjnych) , 
wysięku migdałkowego lub dodatniego wyniku testu na GABHS 
(beta-hemolizujący paciorkowiec Grupy A)” [10]. 

Bakterie obecne w biofilmach są odporne na mechanizmy obron-
ne gospodarza i antybiotyki. Obecność biofilmów bakteryjnych 
w tkance i kryptach migdałków podniebiennych w stanie zapal-
nym może tłumaczyć przewlekły i nawrotowy charakter niektó-
rych postaci zapaleń migdałków podniebiennych [5, 6, 7, 11]. Ist-
nienie zależności pomiędzy obecnością biofilmu bakteryjnego 
a występowaniem limfadenopatii szyjnej, przerostem migdałków 
podniebiennych lub przerostem migdałka gardłowego w przy-
padkach przewlekłego zapalenia migdałków jest pytaniem, na 
które dostarczyły odpowiedzi dotychczas prowadzone badania.

W związku z tym, istnienie pozytywnej zależności, oznacza dla 
chirurga, że jeden z wymienionych obrazów klinicznych jest wy-
starczającym wskazaniem do zastosowania leczenia chirurgicz-
nego. Co więcej, jeśli zależność jest negatywna, występowanie 
jednego z nich nie stanowi wystarczającego wskazania do leczenia 
operacyjnego. W niniejszym badaniu nie wykazano zależności 
pomiędzy obecnością biofilmu bakteryjnego a występowaniem 
przerostu migdałków podniebiennych, powiększonych węzłów 
chłonnych szyi lub przerostu migdałka gardłowego.

Nasze wyniki dotyczące oceny mikrobiologicznej chorób mig-
dałków podniebiennych wykazały, że u pacjentów wyizolowano 
zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. S. aureus 
był najczęściej izolowanym szczepem bakteryjnym, w następnej 
kolejności uzyskiwano gronkowce koagulazo-ujemne (CONS 
– ang. Coagulase Negative Staphylococci), co wskazuje, że oba 

te patogeny mogą stanowić czynniki etiologiczne przewlekłego 
i nawracającego zapalenia migdałków podniebiennych. Uzyska-
ne dane są podobne do wyników Alasila i wsp. oraz Kielmovit-
cha i wsp., którzy wskazywali na S. aureus jako główny czynnik 
etiologiczny przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych 
[12, 13]. Wysoka częstość występowania S. aureus u pacjentów 
z nawracającym przewlekłym zapaleniem migdałków podniebien-
nych sugeruje jego istotną rolę w rozwoju nawracających zapaleń 
migdałków podniebiennych. Wynik ten został potwierdzony przez 
Zautnera i wsp., którzy za pomocą reakcji łańcuchowej polimera-
zy wykazali, że 87% wyizolowanych szczepów stanowiły gatunki 
inwazyjne, a nie zwykłe bakterie kolonizujące [14].

Tab. IV. Charakterystyka wszystkich wyizolowanych mikroorganizmów

ORGANISM N %

Staphylococcus aureus 12 26,0%

Gronkowce koagulazo-ujemne (CONS) 8 17,4%

Klebsiella pneumoniae 5 10,9%

Viridans streptococci 4 8,7%

Serratia marcescens 4 8,7%

Gatunki enterokoków 4 8,7%

Enterobacter cloaca 3 6,5%

Escherichia coli 3 6,5%

Streptococcus pyogenes 1 2,2%

Streptococcus pneumonia 1 2,2%

Pseudomonas aeroginosa 1 2,2%

Łącznie 46 100%

Tab. V.  Związek pomiędzy obecnością biofilmu bakteryjnego a występowaniem limfadenopatii szyjnej, przerostu migdałków podniebiennych oraz przerostu migdałka gardłowego

BIOFILM P SIG

BRAK OBECNY

N % N %

Adenopatia szyjna 9 47,4% 7 63,6% 0,389* NS

Przerost migdałków podniebiennych 17 89,5% 10 90,9% 1,00** NS

Przerost migdałka gardłowego 11 57,9% 8 72,7% 0,466** NS
* Test zgodności chi-kwadrat; ** Dokładny test Fishera; NS – nieistotny (ang. non significant)

Tab. III. Opis formowania się biofilmu u badanych pacjentów

Biofilm N %

Brak 19 63,3%

I stopień 2 6,7%

II stopień 2 6,7%

Kompletny (III stopień) 7 23,3%
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i niebakteryjnych (wirusy i grzyby), oraz lepszego i pełniejsze-
go zrozumienia zakażeń związanych z biofilmem, potrzebne 
są dalsze badania na większej liczbie chorych.

WNIOSKI

Biofilm bakteryjny jest możliwą przyczyną przewlekłości cho-
roby migdałków u dzieci. Nie wykazano związku pomiędzy 
obecnością biofilmu bakteryjnego a występowaniem limfa-
denopatii szyjnej, przerostem migdałków podniebiennych lub 
przerostem migdałka gardłowego.

Biofilmy bakteryjne występowały u 36,7% badanych przez 
nas przypadków. Był to wynik istotnie niższy niż uzyska-
ny przez Al.-Mazrou i Al-Khattafa, Kaniaeta i wsp., Alasila 
i wsp. oraz Chole’a i Faddisa, którzy wykazali przyleganie 
biofilmu odpowiednio w 67%, 61%, 60% i 70% przypadków. 
[2, 7, 11, 13].

Rozbieżność między wynikami uzyskanymi w niniejszym ba-
daniu a pozostałymi może być spowodowana zbyt małą liczbą 
próbek poddanych analizie albo różnicami w kryteriach kwali-
fikacji pacjentów do tonsillektomii wśród specjalistów otoryno-
laryngologów. W celu określenia roli biofilmów bakteryjnych 
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