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Powik³ania odleg³e uwulopalatofaryngoplastyk
Late complications of uvulopalatopharyngoplasty
JAROS£AW BALCERZAK, MAGDALENA ARCIMOWICZ, KAZIMIERZ NIEMCZYK
Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie
Wprowadzenie. Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) jest w chwili
obecnej najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ chirurgicznego leczenia
Obturacyjnego Bezdechu Podczas Snu (OBPS). Operacja polega na
redukcji nadmiaru tkanek w zakresie podniebienia, jêzyczka i cian gard³a.
Cel pracy. Ocena odleg³ych powik³añ i efektów niepo¿¹danych UPPP.
Materia³ i metody. Badania przeprowadzono u 112 pacjentów z OBPS,
u których wykonano UPPP pos³uguj¹c siê technik¹ operacyjn¹ opisan¹
przez Fujite. Ocenê powik³añ odleg³ych w ca³ej grupie dokonano po
up³ywie minimum 10 miesiêcy od operacji (rednio 27 miesiêcy).
Wyniki. Powik³ania i objawy niepo¿¹dane stwierdzono u 70 pacjentów
(62%). U 38 (33,9%) chorych wystêpowa³o uczucie suchoci, zalegania
lub innego dyskomfortu w obrêbie gard³a. 23 (20,53%) badanych
zg³asza³o uczucie sp³ywania wydzieliny po tylnej cianie gard³a, 8 (7,14%)
pacjentów mia³o subiektywne wra¿enie zmiany barwy g³osu, 5 (4,46%)
stwierdzi³o niekorzystn¹ ró¿nicê w jakoci i intensywnoci odczuwania
bodców smakowych. Objawy niewydolnoci podniebienia miêkkiego
utrzyma³y siê d³ugotrwale u 3 (2,6%) operowanych. 18 (16,7%)
pacjentów relacjonowa³o wystêpowanie sporadycznych incydentów
utrudnienia inicjacji lub kontynuacji aktu po³ykania. U 10 (10,7%) chorych
blizny i zrosty w polu pooperacyjnym doprowadzi³y do lejkowatego
zwê¿enia pomiêdzy czêci¹ nosow¹ gard³a i rodkow¹ gard³a.
W 1 (0,89%) przypadku dosz³o do ca³kowitej niedro¿noci nosogard³a.
Wnioski. Uwulopalatofaryngoplastyka obci¹¿ona jest znacznym
ryzykiem odleg³ych powik³añ i efektów niepo¿¹danych. Najciê¿sze
z nich w postaci niewydolnoci gard³owo-podniebiennej oraz
ograniczenia dro¿noci czêci nosowej gard³a s¹ wprawdzie rzadkie,
ale bardzo trudne do wyleczenia. Ich wyst¹pienie, w wiêkszoci
przypadków, zwi¹zane jest z nadmiern¹ resekcj¹ tkanek podniebienia
miêkkiego i jêzyczka. Patomechanizm wiêkszoci drobnych powik³añ
nie jest do koñca poznany.

Introduction. Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) is the most common
surgical treatment for Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS).
This procedure is designed to reduce the excessive tissue of in the
palate, uvula, and pharyngeal walls.
Aim. Evaluate the incidence of late complications after UPPP.
Material and methods. The study included 112 OSAS patients treated
with UPPP according to the surgical technique described by Fujita.
Assessments of the complications were carried minimum 10 months
after the surgery (mean 27 months).
Results. Overall late complications rate was 62% (70 subjects). 38
(33.9%) patients had sensation of dryness or other discomfort in the
throat, 23 (20.53%) had postnasal drip sensation, 8 (7.14%)
perception of changes in voice quality, and 5 (4.46%) complained of
dysgeusia. 3 (2.6%) patients had the signs of velopharyngeal
incompetence, 18 (16.7%) were occasionally unable to initiate and/or
continue swallowing. In 10 (9%) cases nasopharyngeal stenosis and
in 1 (0.89%) total obstruction of nasopharynx were found.
Conclusions. Uvulopalatopharyngoplasty has many disadvantages
and potential complications. Major late complica tions like
velopharyngeal incompetence are relatively rare but extremely difficult
to manage. In most cases they result from excessive resection of
soft palate tissues and/or contraction of the scar tissues. The
mechanism of most frequent minor late complications and side effects
need further investigations.
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WSTÊP
Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) jest
w chwili obecnej najbardziej rozpowszechnion¹
metod¹ chirurgicznego leczenia Obturacyjnego
Bezdechu Podczas Snu (OBPS). Zabieg ten zosta³
po raz pierwszy opisany w 1964 przez Ikematsu
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jako forma terapii nawykowego chrapania [1].
Dwie dekady póniej Fujita opublikowa³ pierwsze doniesienia dotycz¹ce zastosowania UPPP w leczeniu OBPS [2]. Od tamtej pory oryginaln¹ technikê operacyjn¹ w rozmaity sposób modyfikowano, ale jej podstawowe za³o¿enia pozosta³y niezmienione. Celem operacji jest poszerzenie przestrzeni gard³a rodkowego uzyskiwane poprzez
usuniêcie migda³ków podniebiennych, czêci podniebienia miêkkiego wraz z jêzyczkiem oraz nadmiaru tkanek miêkkich, które zwê¿aj¹ gard³o oraz
wibruj¹ w strumieniu przep³ywaj¹cego powietrza,
generuj¹c charakterystyczny dla chrapania odg³os
i podwy¿szaj¹c opór górnych dróg oddechowych,
a¿ do ca³kowitej obturacji w³¹cznie. Ingerencja
chirurgiczna w rejonie o tak z³o¿onej roli fizjologicznej jak¹ pe³ni gard³o rodkowe mo¿e i, w wielu przypadkach, wywiera istotny, trwa³y wp³yw
na jego czynnoæ. W konsekwencji UPPP obarczona jest stosunkowo du¿ym ryzykiem bardzo ró¿norodnych powik³añ odleg³ych oraz efektów niepo¿¹danych. Niektóre z nich, poza negatywnym
wp³ywem na koñcowy wynik leczenia, stanowi¹,
same w sobie, dodatkowy problem zdrowotny,
ewidentnie pogarszaj¹cy jakoæ ¿ycia pacjenta.
Celem niniejszej pracy by³a ocena jakoci i czêstotliwoci odleg³ych powik³añ i efektów niepo¿¹danych uwulopalatofaryngoplastyk, które zaobserwowano w grupie pacjentów z OBPS leczonych
w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej
w Warszawie.
MATERIA£ I METODA
Badaniem objêto 112 pacjentów, u których
w przebiegu leczenia OBPS wykonano UPPP. W
grupie tej znalaz³o siê 78 (69,6%) mê¿czyzn i 34
(30,4%) kobiety w wieku 28-65 lat (rednia wieku
dla ca³ej grupy 42 lata). W ka¿dym przypadku rozpoznanie postawione zosta³o na podstawie zespo³u typowych objawów klinicznych oraz wyników
badania polisomnograficznego. rednia wartoæ
bezdechów i okresów sp³yconego oddychania
przypadaj¹ca na 1 godzinê snu dla ca³ej badanej
grupy wynosi³a 31. U wiêkszoci leczonych pacjentów stwierdzono nadwagê  rednia wartoæ
wskanika masy cia³a (BMI) dla ca³ej grupy wynosi³a 29. Wskazania do leczenia operacyjnego
ustalano w ka¿dym przypadku indywidualnie na
podstawie wyniku pe³nego badania laryngologicznego, endoskopii jam nosa oraz nosogard³a, obiektywnych badañ dro¿noci nosa (rynomanometria
i rynometria akustyczna) oraz analizy obrazów
tomograficznych twarzoczaszki. Podczas wszystkich wykonanych operacji pos³ugiwano siê technik¹ operacyjn¹ opisan¹ przez Fujitê [2]. Ocenê
powik³añ oraz objawów niepo¿¹danych opart¹ na
pakiecie badañ podobnym do wykonanego przed
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operacj¹ przeprowadzono po up³ywie co najmniej
10 miesiêcy od zabiegu. rednio dla ca³ej grupy
czas ten wynosi³ 27 miesiêcy.
WYNIKI
Powik³ania i objawy niepo¿¹dane stwierdzono u 70 pacjentów (62%). Podczas badania kontrolnego przeprowadzonego po up³ywie co najmniej 10 miesiêcy od operacji 38 (33,9%) pacjentów skar¿y³o siê na uczucie suchoci, zalegania lub
trudnego do sprecyzowania dyskomfortu w obrêbie gard³a. 23 (20,53%) badanych zg³asza³o uczucie sp³ywania wydzieliny po tylnej cianie gard³a,
8 (7,14%) pacjentów mia³o subiektywne wra¿enie
zmiany barwy w³asnego g³osu, 5 (4,46%) stwierdzi³o niekorzystn¹ ró¿nicê w jakoci i intensywnoci odczuwania bodców smakowych. Objawy
niewydolnoci podniebienia miêkkiego w postaci
zarzucania po³ykanego p³ynu do nosogard³a i nosa by³y doæ czêste we wczesnym okresie pooperacyjnym dotycz¹c 16 pacjentów (14,2%). W badaniu kontrastu utrzymywa³y siê jednak jedynie
u 3 (2,6%) operowanych. Nie by³y to jednak jedyne formy zaburzenia po³ykania, które odnotowano w badanej grupie. 18 (16,7%) pacjentów relacjonowa³o wystêpowanie sporadycznych incydentów utrudnienia inicjacji lub kontynuacji aktu po³ykania. U 10 (10,7%) pacjentów blizny i zrosty w
polu pooperacyjnym doprowadzi³y do lejkowatego zwê¿enia pomiêdzy nosogard³em a gard³em
rodkowym. W 1 (0,89%) przypadku dosz³o do
ca³kowitej niedro¿noci nosogard³a.
DYSKUSJA
Najciê¿sz¹ form¹ powik³ania UPPP jest niewydolnoæ podniebienno-gard³owa, zwi¹zana bezporednio z upoledzeniem czynnoci zwieracza
podniebienno-gard³owego [3]. G³ównym objawem tego powik³ania jest zarzucanie treci pokarmowej, zw³aszcza p³ynnej, a tak¿e samej liny do
nosogard³a lub nosa podczas aktu po³ykania. Zjawisko to pojawia siê szczególnie czêsto podczas
spo¿ywania napojów gazowanych [4]. Wród innych objawów najczêciej wymieniane jest nosowanie otwarte [5].
Dane zawarte w pimiennictwie wiadcz¹
o tym, ¿e objawy niewydolnoci podniebiennogard³owej u pacjentów poddanych UPPP nie nale¿¹ do rzadkoci. Jednak w wiêkszoci przypadków
maj¹ one charakter przemijaj¹cy, przy czym ich
najwiêksze nasilenie obserwowane jest w pierwszych tygodniach od wykonania zabiegu, a ca³kowity okres utrzymywania siê mo¿e siêgaæ kilkunastu miesiêcy [6,7]. Dane z wieloorodkowych analiz, w pe³ni potwierdzaj¹ te obserwacje [8]. Tiner
[9] jest zdania, ¿e znakomita wiêkszoæ przypad-
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ków powik³añ UPPP zwi¹zana jest w sposób bezporedni w³anie z zaburzeniami czynnoci podniebienia miêkkiego. Wed³ug danych przedstawionych w jego pracy rednio oko³o 1/3 pacjentów
mia³o okazjonalne epizody zarzucania treci p³ynnej do nosa do 3 miesiêcy od operacji, ale jedynie
u 10% chorych problem ten wystêpowa³ w istotnym nasileniu. D³u¿sze utrzymywanie siê objawów niewydolnoci podniebienno-gard³owej autor ten stwierdza³ u 510% pacjentów. Pochodz¹ce z ró¿nych orodków dane dotycz¹ce odsetka
pacjentów dotkniêtych omawian¹ form¹ powik³ania ró¿ni¹ siê w bardzo istotny sposób. Zdaniem
Sher rozbie¿noci te wynikaj¹ z braku ujednoliconych kryteriów oceny klinicznej czynnoci podniebienia [10]. Altman i wsp. [6], opieraj¹c siê równie¿ na wczeniejszych dowiadczeniach Fairbanksa [11], s¹ zdania ¿e niewydolnoæ podniebienno-gard³owa, jako powik³anie UPPP, jest najczêciej wynikiem nadmiernej resekcji podniebienia
miêkkiego. W celu ograniczenia liczby takich powik³añ nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie technik operacyjnych oszczêdzaj¹cych miênie podniebiennojêzykowy, podniebienno-gard³owy oraz miêsieñ
jêzyczka [12,13]. Finkelstein [14] analizuj¹c rolê fizjologiczn¹ jêzyczka zwróci³ uwagê na istotn¹
funkcjê miêni jêzyczka podczas przyjmowania
p³ynów, zw³aszcza z pochylon¹ do do³u g³ow¹.
Wiele ze zgromadzonych przez tego autora obserwacji wskazuje, ¿e pozostawienie aparatu miêniowego tego niewielkiego narz¹du mo¿e mieæ równie¿ istotne znaczenie dla zapobiegania objawom
niewydolnoci podniebienno-gard³owej. W analizowanym przez nas materiale klinicznym objawy
niewydolnoci podniebienia miêkkiego w postaci
zarzucania treci p³ynnej do nosogard³a i nosa obserwowano doæ czêsto we wczesnym okresie pooperacyjnym (16 pacjentów  14,2%), ale w chwili przeprowadzania niniejszego badania  utrzymywa³y siê one jedynie u 3 pacjentów (2,6%).
U ka¿dego z operowanych przez nas chorych zakres resekcji ustalany by³ indywidualnie. Unikano
uszkodzeñ miêniówki, tak¿e w obrêbie jêzyczka,
d¹¿¹c do zachowania naturalnego zarysu podniebienia miêkkiego i jêzyczka.
W wiêkszoci doniesieñ ciê¿kie postacie stenozy nosogard³a, która wydaje siê byæ najpowa¿niejszym powik³aniem UPPP nie przekraczaj¹ 1% operowanych pacjentów [15,16]. Powik³anie to poza
upoledzeniem dro¿noci nosogard³a wywiera
istotny wp³yw na jakoæ mowy, przebieg aktu po³ykania oraz przyczynia siê do dramatycznego
wzrostu stopnia nasilenia OBPS [17,18]. Wród
podstawowych przyczyn ciê¿kich zwê¿eñ nosogard³a najczêciej wymienia siê: wystêpowanie ródoperacyjnych lub pooperacyjnych krwawieñ wymagaj¹cych za³o¿enia tamponady tylnej i u¿ycia
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elektrokauteryzacji; nadmierne wyciêcie lub kauteryzacjê ³uków podniebienno-gard³owych lub
innych struktur bocznej i tylnej ciany gard³a, jak
równie¿ jednoczasowe z UPPP wykonywanie adenotomii, czy operowanie w trakcie infekcji górnych
dróg oddechowych. Zaka¿enia przebyte w trakcie
gojenia, martwica, refluks prze³ykowo-gard³owy,
zrosty i bliznowacenie, zw³aszcza u chorych z tendencj¹ do tworzenia siê keloidów, to kolejne czynniki sprzyjaj¹ce zwê¿eniom nosogard³a [19]. Jones i wsp. [20] opisuj¹c leczone przez siebie przypadki ca³kowitego lub prawie ca³kowitego zaroniêcia nosogard³a po UPPP, podaj¹, ¿e powik³anie to mo¿e rozwijaæ siê w ró¿nym tempie
i w zwi¹zku z tym bywa rozpoznawane po up³ywie rozmaicie d³ugiego czasu  od kilku miesiêcy
do kilku lat od operacji. Autorzy ci zwracaj¹ równie¿ uwagê, ¿e ³agodne postacie zwê¿eñ wystêpuj¹ znacznie czêciej ni¿ przypadki ca³kowitej stenozy nosogard³a.
W prezentowanym przez nas materiale u 10 chorych (9%) blizny i zrosty w polu operacyjnym doprowadzi³y do lejkowatego zwê¿enia pomiêdzy
nosogard³em a gard³em rodkowym, a u jednego
chorego dosz³o do ca³kowitej niedro¿noci nosogard³a. Ten ostatni przypadek, zgodnie z cytowanym wczeniej pimiennictwem mo¿e zostaæ sklasyfikowany jako ciê¿ka postaæ stenozy. Powik³anie to w przedstawianym materiale dotyczy, podobnie jak u innych autorów, mniej ni¿ 1% operowanych. W ka¿dym przypadku ciê¿kich postaci
zwê¿eñ nosogard³a po UPPP pacjent powinien byæ
leczony operacyjnie, czêsto z wykorzystaniem ró¿norodnych dodatkowych metod, takich jak zastosowanie stentów zabezpieczaj¹cych przed wtórnym zwê¿eniem lub zaroniêciem [20,21].
Wród innych odleg³ych powik³añ UPPP najczêciej wymienia siê szereg bardziej lub mniej specyficznych i czêsto trudnych do udokumentowania dolegliwoci i objawów, do których nale¿¹
uczucie suchoci lub wzmo¿onej sekrecji luzu
w obrêbie gard³a, uczucie przeszkody lub cia³a obcego w gardle, zmiany w percepcji w³asnego g³osu, zaburzenia smaku, zaburzenia czynnoci tr¹bki
s³uchowej, niesprecyzowane trudnoci w po³ykaniu, (nCPAP) [4,5,7,8,13,22]. Wród efektów niepo¿¹danych UPPP wymienia siê tak¿e trudnoci
w prowadzeniu leczenia zachowawczego z wykorzystaniem ci¹g³ego dodatniego cinienia w drogach oddechowych wynikaj¹ce zapewne z ograniczenia dro¿noci nosowej czêci gard³a.
Uczucie suchoci, cia³a obcego lub zalegania
nadmiernej iloci wydzieliny w gardle nale¿¹ do
zdecydowanie najczêstszych i najd³u¿ej utrzymuj¹cych siê dolegliwoci zwi¹zanych z UPPP. W grupie chorych leczonych przez Haavisto i Suonpaa
po up³ywie roku od wykonania UPPP na uczucie
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suchoci w gardle skar¿y³o siê 31% pacjentów [4].
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Hagerta
i wsp. na du¿ej grupie pacjentów po up³ywie 2-8
lat od UPPP, ujawni³y, ¿e uczucie cia³a obcego
w gardle wystêpuje a¿ u 40% badanych, a suchoæ
oraz uczucie zalegania nadmiernej iloci wydzieliny nawet po up³ywie wielu lat od wykonanej operacji s¹ jednymi z podstawowych dolegliwoci pacjentów leczonych t¹ metod¹ [22]. Inni autorzy,
którzy oceniali czêstotliwoæ wystêpowania suchoci w gardle jako objawu izolowanego donosz¹,
¿e dotyczy on 22% badanych w rok po wykonanej UPPP [15] oraz jedynie 3% pacjentów po pó³torarocznej obserwacji [5]. Madani uwa¿a, ¿e
uczucie cia³a obcego w obrêbie gard³a zwi¹zane
jest z procesem tworzenia siê wewnêtrznych blizn
w operowanym polu i powinno stopniowo zanikaæ w 9-12 miesiêcy po operacji [23].
W prezentowanej grupie pacjentów jedna trzecia chorych zg³asza³a uczucie suchoci, zalegania
lub trudnego do sprecyzowania dyskomfortu w obrêbie gard³a. Ponad 20% badanych skar¿y³o siê na
uczucie sp³ywania wydzieliny po tylnej cianie
gard³a. Objaw ten nie ma jednak w tych przypadkach nic wspólnego z typowym dla przewlek³ych
patologii nosa i zatok przynosowych tzw. katarem
zanosowym (post nasal drip). Nale¿y go raczej wi¹zaæ z nadmiern¹ produkcj¹ gêstej wydzieliny przez
b³onê luzow¹ gard³a. Obserwacje autorów dotycz¹ce tego zjawiska s¹ zgodne ze spostrze¿eniami
zawartymi w dostêpnym pimiennictwie jakkolwiek brak jest zadawalaj¹cego wyjanienia jego
istoty [5,7,13,22].
Zaburzenia g³osu i mowy mog¹ mieæ ró¿norodny charakter. Najistotniejsze z nich to nosowanie otwarte zwi¹zane s¹ z niewydolnoci¹ podniebienno-gard³ow¹ oraz nosowanie zamkniête towarzysz¹ce stenozie nosowej czêci gard³a. Szczegó³owa analiza parametrów mowy i g³osu przeprowadzona przez Scott Greena w grupie pacjentów, u których wykonano UPPP wykaza³a niewielkie ale istotne statystycznie zmiany w tym zakresie
[24]. Jednak inni autorzy ewidentne cechy nosowania stwierdzali jedynie u kilku procent pacjentów w pierwszych latach po operacji [5]. W badanej przez nas grupie nieco ponad 7% chorych zg³asza³o subiektywne, wra¿enie zmiany barwy w³asnego g³osu. Dane te maj¹ jedynie charakter orientacyjny i wymagaj¹ potwierdzenia w oparciu o badania obiektywne co jest przedmiotem osobnych
badañ prowadzonych przez autorów.
Upoledzenie lub ca³kowita utrata smaku s¹
rzadkim powik³aniem UPPP. Prawdopodobne
przyczyny to uszkodzenie ga³¹zek nerwów przewodz¹cych bodce smakowe, a w przypadkach
powik³anych zwê¿eniem nosogard³a tak¿e zaburzenia powonienia wywieraj¹ce ewidentny wp³yw
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na funkcjonowanie zmys³u smaku. Zdaniem niektórych autorów zaburzenia te mog¹ byæ równie¿
nasilane przez utrzymuj¹c¹ siê suchoæ w obrêbie
gard³a [25]. W opisanej przez nas grupie chorych
subiektywne zaburzenia smaku zg³asza³o nieco
poni¿ej 5% pacjentów, ale inni autorzy opisuj¹cy
w³asne wyniki podaj¹ nawet dwukrotnie wy¿szy
odsetek tego typu przypadków [15].
W niniejszej pracy wyodrêbniono tak¿e licz¹c¹ 18 (16,7%) osób grupê pacjentów zg³aszaj¹cych
sporadyczne trudnoci w inicjacji lub kontynuacji
aktu po³ykania. W przypadkach tych nie stwierdzano jednak cech niewydolnoci podniebiennogard³owej lub stenozy nosogard³a. Podobne dolegliwoci obserwowane by³y tak¿e przez innych autorów [5,6]. Ze wzglêdu na bardzo wieloczynnikowy charakter tego typu zaburzeñ w opisywanej
sytuacji, trudno jest je odpowiednio sklasyfikowaæ
i zinterpretowaæ. Mog¹ byæ one zarówno konsekwencj¹ zaburzeñ czynnoci samego aparatu miêniowego gard³a, nastêpstwem pojawienia siê blizn
i zrostów jak i zjawiskiem towarzysz¹cym pooperacyjnej suchoci b³ony luzowej cian gard³a.
WNIOSKI
UPPP  powszechnie stosowana metoda chirurgicznego leczenia OBPS obci¹¿ona jest znacznym ryzykiem odleg³ych powik³añ i efektów niepo¿¹danych. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków maj¹ one jednak ³agodny lub przemijaj¹cy charakter. Najciê¿sze powik³ania w postaci niewydolnoci podniebienno-gard³owej oraz ograniczenia dro¿noci nosogard³a s¹ wprawdzie rzadkie, ale bardzo trudne do wyleczenia. Ich wyst¹pienie, w wiêkszoci przypadków zwi¹zane z nadmiern¹ resekcj¹ tkanek podniebienia miêkkiego
i jêzyczka, mo¿e przyczyniaæ siê do nasilenia OBPS
i wywo³ywaæ wiele dodatkowych bardzo uci¹¿liwych dolegliwoci i objawów. Lekarz podejmuj¹cy siê wykonywania uwulopalatofaryngoplastyki
powinien byæ wiadom stopnia ryzyka opisanych
powy¿ej powik³añ, potrafiæ im zapobiegaæ
a w przypadku ich wyst¹pienia posiadaæ mo¿liwoæ ich skutecznego leczenia. Kryteria kwalifikacji do UPPP wymagaj¹ ucilenia tak, aby proporcje prawdopodobieñstwa osi¹gniêcia dobrego
wyniku leczenia do stopnia ryzyka powik³añ by³y
w ka¿dym przypadku odpowiednio wywa¿one.
Nale¿y tak¿e poszukiwaæ nowych modyfikacji tradycyjnych technik operacyjnych, które pozwoli³y
by zminimalizowaæ mo¿liwoci uszkodzenia aparatu miêniowego podniebienia miêkkiego i jêzyczka. Opracowanie skutecznych metod zapobiegania i leczenia wiêkszoci najczêciej zg³aszanych
pónych efektów niepo¿¹danych UPPP wymaga
dalszych obserwacji i badañ klinicznych.
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