
CO TO JEST TRZECI MIGDAŁ? 

 

Trzeci migdał, zwany też migdałkiem gardłowym lub adenoidem 
znajduje się na tylnej ścianie gardła nad migdałkami podniebiennymi        
i podniebieniem miękkim. Często mylony jest z języczkiem, który zwisa 
nam u wejścia do gardła.  

W przeciwieństwie do migdałków podniebiennych, które możemy 
zobaczyć po szerokim otwarciu ust, trzeciego migdałka nie da się 
zobaczyć (!).Trzeci migdałek znajduje się w nosowej części gardła. Jest 
niewidoczny nawet przy szeroko otwartych ustach. Może go jedynie 
obejrzeć lekarz używając specjalnego lusterka laryngologicznego lub 
giętkiego endoskopu, czyli fiberoskopu. 
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      Migdałek gardłowy zbudowany jest z tkanki limfatycznej zawierającej 
komórki niszczące drobnoustroje oraz produkującej m.in. przeciwciała. 
Wraz z migdałami podniebiennymi oraz innymi, mniejszymi skupiskami 
tkanki limfatycznej stanowi barierę ochronną organizmu, tworząc tzw. 
pierścień chłonny gardłowy. Trzeci migdałek należy do bardzo rozległego 
w organizmie dziecka układu immunologicznego.  

 

PO CO NAM MIGDAŁKI? 

 

Migdałek zaczyna się rozwijać już po narodzinach i rozrasta do swej 
maksymalnej wielkości gdy dziecko jest w wieku 3-5 lat. Jest częścią 
układu odpornościowego małych dzieci i bierze czynny udział w 
zwalczaniu infekcji bakteryjnych i wirusowych. Po 7 roku życia trzeci 
migdał zaczyna zanikać, gdyż jego rola w dojrzewającym układzie 
odpornościowym traci na znaczeniu. U większości nastolatków migdałek 
gardłowy jest już ledwie widoczny i nie pełni już żadnej funkcji,                        
a w kolejnych latach życia zanika zupełnie. 

 

DLACZEGO MIGDAŁKI U DZIECI PRZERASTAJĄ? 

 

Migdałki u małych dzieci, stanowiąc pierwszą barierę układu 
immunologicznego kontaktują się z bakteriami i wirusami, dostającymi się 
do organizmu przez nos i jamę ustną. W tkance limfatycznej migdałków 
zaczynają się reakcje związane ze zwalczaniem infekcji. W ich 
następstwie dochodzi do obrzęku i przerostu tkanki migdałka.                         
W normalnych warunkach po wyzdrowieniu objętość migdałka zmniejsza 
się samoistnie, jednak gdy infekcje są częste lub/i dziecko jest alergikiem, 
do drażnienia tkanki limfatycznej dochodzi często lub wręcz bez przerwy. 
W takich warunkach migdał nie wraca do wyjściowych rozmiarów,                      
a nawet powiększa się przy każdej kolejnej infekcji. 

 

 

 

 



Powiększony trzeci migdałek  
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W przypadku gdy dochodzi do infekcji agresywnym drobnoustrojem 
sama tkanka migdałka jest w stanie zapalnym, czemu towarzyszy silny 
obrzęk i zwiększona produkcja wydzieliny. Wydzielina jest również 
pożywką dla drobnoustrojów, co powoduje, że w nosogardle powstają 
duże ilości ropy dodatkowo pogarszającej drożność dróg oddechowych. 

Przerośnięty migdałek gardłowy oraz znaczne ilości ropnej 
wydzieliny zatykają ujścia trąbek słuchowych (trąbek Eustachiusza), które 
są anatomicznym kanałem łączącym gardło z jamą bębenkową z uchem. 
Niedrożność trąbek słuchowych powoduje brak możliwości wyrównania 
ciśnienia w gardle i uchu w trakcie zmian ciśnienia (przełykanie, 
gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego), a w następstwie 
doprowadza do wysiękowego zapalenia ucha. 

 

Co robić, gdy mamy do czynienia z przerośniętym 
migdałem? 

 

Przeważnie wskutek częstych infekcji przerośnięciu ulega trzeci 
migdałek. I wtedy sam staje się źródłem zakażeń. Może być przyczyną 
np. zapalenia gardła czy ucha. Na szczęście nowoczesne antybiotyki są 
na tyle skuteczne, że zazwyczaj udaje się zwalczyć chorobę i nie 
dopuścić do jej nawrotu. Ale zdarza się, że katar czy kaszel mają podłoże 
alergiczne. Wtedy wdrażane jest leczenie przeciwalergiczne. O 
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sposobach leczenia i o tym czy migdał jest przerośnięty i czy należy go 

usuwać decyduje lekarz laryngolog. 

 

SKUTKI POWIĘKSZENIA TRZECIEGO MIGDAŁA 

 Zaburzenia artykulacji to tylko wierzchołek góry lodowej.  

 Zbyt duży migdał blokuje przepływ powietrza z jamy nosowej do 
płuc, a oddychanie ustami to jeden z efektów – i zarazem początek 

niekorzystnych zdarzeń.  

Objawy przerostu trzeciego migdałka: 

 dziecko oddycha ustami, 
 śpi z otwartą buzią, 
 miewa momenty bezdechu, 
 pochrapuje lub pochrząkuje podczas snu, 
 często ma katar oraz infekcje górnych dróg oddechowych, 
 mówi z charakterystycznym nosowym zabarwieniem i oddycha przez 

niedomknięte usta (przez co łatwiej łapie infekcje), 
 często ma towarzyszące wysiękowe zapalenia uszu i związany z 

tym niedosłuch. 

Rezultatem zmiany toru oddechowego jest płaskie ułożenie masy 
języka, które może powodować  zmianę napięcia mięśni policzkowych, 
osłabienia mięśni żuchwy i mięśni języka odpowiedzialnych za 
utrzymywanie go w jamie ustnej. Powoduje to niekontrolowane 
wsuwanie jego czubka między zęby, co przyczynia się do wymowy 

międzyzębowej, czyli seplenienia międzyzębowego.  

Także kształtuje się  wadliwy zgryz, następuje zmiana kształtu 
górnego łuku zębowego. Następuje nieprawidłowy rozwój 
podniebienia, które staje się wąskie i wysoko wysklepione, a to również 
niesie za sobą konsekwencje związane z wadliwą wymową. 
Nieprawidłowa pozycja języka wymusza również wadliwy sposób 
połykania – z językiem napierającym na zęby, powodując ich wysunięcie 

ku przodowi.  

Cechą charakterystyczną dla dzieci z przerośniętym migdałem jest 
tzw. mowa nosowa. Nadmierne rozmiary migdałka powodują utrudniony 
przepływ powietrza przez jamę nosową, co może być przyczyną 
nosowania zamkniętego, czyli braku lub osłabienia rezonansu nosowego 

głosek nosowych. 



 

Pogarsza się nie tylko jakość wymowy. W nawykowym oddychaniu 
przez usta zmienia się również sposób pracy stawów skroniowo-
żuchwowych, objawiający się „strzelaniem”, zgrzytaniem zębami, 
starciem ich powierzchni, bólami głowy. Nieprawidłowe ułożenie masy 
języka ogranicza również ilość wdychanego powietrza. Aby ją zwiększyć, 
nieświadomie pochyla się głowę ku przodowi, kształtując 

nieprawidłową postawę ciała, bóle karku i ramion.  

 

Przerost migdała bardzo często powoduje zapalenie ucha 
środkowego. Powiększony adenoid uciska na znajdującą się w pobliżu 
ujścia trąbkę słuchową. Jej zamknięcie powoduje blokadę naturalnej drogi 
upowietrznienia jam bębenkowych oraz usuwania  powstającej tam 
wydzieliny.                                                                                                               
.       Zaburzenia te objawiają się nawracającymi wysiękowymi 
zapaleniami uszu, przewlekłym zaleganiem płynu w jamach 
bębenkowych oraz wynikającym z tego niedosłuchem 

przewodzeniowym.  

Zaburzenia słuchu u dziecka, kiedy znajduje się ono w intensywnym 
okresie kształtowania i nabywania mowy mogą prowadzić do 
nieprawidłowości w wymowie i tworzenia się nieprawidłowych 
wzorców słuchowych. Dziecko nie wszystko słyszy, kiedy ogląda bajki 
dopomina się , żeby zwiększyć głośność, często samo głośno mówi, 
może nieprawidłowo rozpoznawać i różnicować dźwięki. Nieprawidłowe 

słyszenie powoduje zakłócenie rozwoju mowy. 

 

Częstym objawem przerośniętego migdałka u naszego dziecka jest 
również zmiana w zachowaniu naszych dzieci. Często stają się one 
nagle marudne, senne, zmęczone i apatyczne, zaczynają się skarżyć 
na bóle głowy oraz tracą apetyt. Związane jest to z gorszym 
natlenianiem organizmu w wyniku nieefektywnego oddychania. Przerost 
migdałka gardłowego może mieć wpływ na rozwój psychofizyczny 

dziecka, np. zaburzenia koncentracji, uwagi.  
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