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КЛиниЧен сЛУЧаЙ на 
КОМБиниранО ЛеЧение на 
реЦидиВираЩа ресПираТОрна 
ПаПиЛОМаТОЗа (RRP)

Резюме
Рецидивиращата респираторна папиломатоза (RRP) е заболяване, което се характеризира с 

рецидивираща пролиферация на доброкачествени плоскоклетъчни папиломи както в ларинк-
са, така и в останалите части на аеродигестивния тракт, и възможност за малигнена трансфор-
мация в плоскоклетъчен карцином. В настоящата статия разглеждаме случай на тежка форма 
на рецидивираща респираторна папиломатоза (RRP) с разпространение в трахеята при 42-го-
дишен пациент, който беше третиран системно с α-интерферон в комбинация с СО2 лазерна хи-
рургия на ларингеалните лезии и криохирургия на трахеалните лезии, което се прави за първи 
път у нас. Наблюдавахме пълно изчезване на ларингеалните лезии след СО2 лазерната хирургия 
и тримесечно приложение на α-интерферон по схема, и на втори етап лечение на трахеалните 
лезии с криохирургия. 
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Abstract
The recurrent respiratory papillomatosis is a disease that is characterized with recurrent proliferation 

of benign squamous cell papilloma originating from the laryngeal epithelium, and from other parts 
of the aerodigestive tract which has a potential to convert into a malignant lesion. In this article we 
report a case of a severe recurrent respiratory papillomatosis with laryngeal and tracheal involvement 
in a 42-year old patient, who went through a three month systematic treatment with interferon-
alpha after a combination between CO2 laser surgery of the laryngeal lesions, and cryosurgery of the 
tracheal lesions. The result from this combined treatment was radical extirpation of the lesions and 
free of disease status at the follow-up period.
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Въведение
Инфектирането с човешки папилома вирус 

(HPV) може да предизвика образуването на до-
брокачествени епителни папиломи (3, 9, 11). Пър-
вите съобщения за това са на Boyle et al. (1971) 
(4), Spoendlin и Kistler (1978), и Arnold (1979) (2). 
Лезиите получават своето настояще име от Morell 
MacKenzie (8) през 1871 година, когато той прави 
първото описание на заболяването под името ла-
рингеална папиломатоза. HPV са необвити, двой-
новерижни ДНК вируси от семейство Papilloma 
viridae. Таргетна клетка на HPV е диференцира-
ния човешки кератоцит от многослойния плосък 
(сква мозен) епител. Инфекцията засяга повърх-
ностните и базални клетки на многослойния епи-
тел. Доброкачествените плоскоклетъчни папило-
ми на аеродигестивния тракт биват екзофитни, 
плоски и ендофитни форми. Рецидивиращата 
респираторна папиломатоза (RRP) е заболяване, 
което се характеризира с рецидивираща проли-
ферация на доброкачествени плоскоклетъчни 
папиломи както в ларинкса, така и в останалите 
части на аеродигестивния тракт. Ние разграни-
чаваме ювенилната папиломатоза от червената 
рецидивираща папиломатоза при възрастните. 
През последните години много автори предла-
гат да се приеме съществуването на трета фор-
ма на RRP или папиломатоза започваща в детска 
възраст и преминаваща при възрастните. От де-
сетина години наблюдаваме рязко увеличаване 
на дела на червената папиломатоза или ІІ тип, 
за разлика от ювенилната, която вече се среща 
много рядко. Независимо, че хистологично RRP 
е доброкачествено образувание, то представля-
ва сериозен клиничен проблем, поради своята 
локализация, резистентност към провежданите 
терапии, чести рецидиви и агресивност – раз-
пространение в долните дихателни пътища и хра-
нопровода, склонност към малигнена трансфор-
мация в плоскоклетъчен карцином. 

В досега откритите над 200 типа HPV, при 60 
от тях се наблюдава склонност към малигниза-
ция (3, 9, 11). Типовете се определят на базата на 
нуклеотидната последователност на специфич-
ни региони на вирусния геном. Състоят се от нук-
леид и гол капсид, съставен от 72 асиметрично 
разположени капсомери с икоседрална форма. 
В над 90 % от клиничните случаи, като причини-
тел, се установяват HPV-6 и HPV-11. Последният 
се характеризира с по-тежко протичане. Рядко 
се доказват HPV-16, HPV-18, HPV-31 и HPV-33, 
които пък имат по-висок потенциал за малигни-
зация. Човешкият папилома вирус се счита за 
един от най- разпространените човешки вируси. 
Повечето от HPV инфекции са преходни, много 
често преминават без почти никаква симптома-
тика и не водят до поява на медицински пробле-
ми, т. нар. клинично незначими инфекции. 70% 
от съвременните HPV инфекции отминават за 
срок от около една година, а при 90% от тях, са 
напълно лечими в рамките на две години. Стан-
дартното лечение е палиативно – отстраняване 
на папиломите с СО2 лазер, което ни позволя-

Introduction
Infection with human papilloma virus (HPV) is 

the major cause for benign squamous papilloma of 
the larynx (3, 9, 11). The first authors who reported 
a HPV as a possible etiological agent were Boyle et 
al. (1971) (4), Spoendlin and Kistler (1978), and Ar-
nold (1979) (2).  The respiratory papillomatosis ob-
tained its name in the distant 1871 by Morell McK-
enzie (8) in his report on laryngeal papillomatosis. 
Human papilloma virus is a double-stranded DNA 
virus from the Papilloma viridae family. The target 
cell of the virus is the undifferentiated cell from the 
basal layers of the squamous epithelium. The be-
nign squamous cell papillomas of the aerodigestive 
tract are classified in exophytic, flat and endophytic 
types. The recurrent respiratory papillpmatosis is a 
disease that is characterized with recurrent prolifer-
ation of benign squamous cell papilloma originat-
ing from the laryngeal epithelium and other parts 
of the aerodigestive tract which has a potential to 
convert into a malignant lesion. The papillomatosis 
could be divided also in two groups according the 
age of onset: juvenile papillomatosis in children, 
and red recurrent papillomatosis in adults. Recently, 
a number of authors proposed a third type - papil-
lomatosis with an onset at an early age which spon-
taneously resolves in adults. During the last decade 
we observe a major increase in the rate of red pap-
illomatosis (type II) in comparison to the juvenile 
type which has diminished recent years. Despite its 
benign nature, recurrent respiratory papillomatosis 
is a serious clinical problem, because of its localiza-
tion, systemic therapy resistance and aggressive na-
ture, as also of its malignant potential to transform 
into a squamous cell carcinoma. 

Among all 200 types of HPV, 60 of them were 
documented to be causing a malignant lesion (3, 9, 
11). Types are based on their nucleotide sequence 
in specific regions of the viral genome. Every one of 
them consists of a nucleide and a bare nucleocap-
sid, as the latter has icosaedric form with 72 asym-
metrical capsomeres. In 90% of the cases as an etio-
logical agent are found two HPV types: HPV-6 and 
HPV-11. The last is characterized with a worse clini-
cal outcome. Rarely, HPV-16, HPV-18, HPV-31 and 
HPV-33 are found, as they have a higher malignant 
potential. The human papilloma virus is thought 
to be one of the most spread human viruses in the 
world. The HPV infection is transitional most of the 
times, clinically passes without any symptoms and 
does not lead to a medical problem – clinically in-
significant infections. 70% of the HPV infections 
nowadays resolve in a period of one year. Standard 
treatment protocol consists in extirpation of the 
papillomas with a CO2 laser (1, 5, 10), which allows 
the surgeon to restore airway patency and voice 
function. In everyday practice additionally we could 
use alpha-interferon therapy (7), cidofovir therapy 
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ва да възстановим проходимостта на дихател-
ния път и гласа. В практиката се ползват много 
методики за лечение на RRP, като СО2 лазерна 
хирургия (1, 5, 10), терапия с α-interferon (7), те-
рапия с цидофовир - cidofovir (S-1-3-hydroxy-2-
phosphonomethoxypropil-cytosine) (6), фотоди-
намична терапия с ALA (5-амино-левулинова 
киселина - 5-amino-laevulinic acid), имунотера-
пия с Calgevax (BCG), но за съжаление, всички те 
са с променлив резултат. 
Клиничен случай

Разглежданият от нас клиничен случай про-
следява пациент на 42 години с тежка форма на 
на рецидивираща респираторна папиломатоза 
(RRP) и разпространение в трахеята, с леко изра-
зена инспираторна диспнея.

Оплакванията на пациента са започнали седем 
месеца преди уточняване на диагнозата. Започ-
нали са с промяна на звучния глас – дрезгавост и 
лесна гласова уморяемост. Оплакванията имали 
прогресивен характер, което накарало пациента 
в рамките на първия месец да потърси лекарска 
помощ. След проведения преглед и изследвания 
мъжът бил опериран, и хистологичният резултат 
бил плоскоклетъчен папилом. Следоператив-
но и през следващите три месеца оплакванита 
били почти напълно отзвучали. След прекарана 
вирусна инфекция, която протекла с общо не-
разположение, хрема, леки до умерени болки в 
гърлото, субфебрилитет и суха кашлица, които 
отзвучали за около десет дена, предишните оп-
лаквания се възобновили. Първоначално паци-
ентът предположил, че има ларингит, но оплак-
ванията от страна на гласа вместо да отзвучават, 
се засилвали. Два месеца след началото на вто-
рия епизод, на пациента започнало да му прави 
впечатление, че се заморява при изкачване на 
стълби. След повторен преглед от личния лекар, 
той бил насочен за специализирано лечение към 
Клиниката по УНГ болести „Царица Йоанна”. При 
първия преглед с индиректна ларингоскопия се 
видяха множествени дребнозърнести червени 
на цвят папиломатозни образувания, обхваща-
щи двете гласни връзки асиметрично, предна 
комисура и слизащи субхордално. 

Подвижността на двете истински гласни връз-
ки беше запазена, но поради размера на папи-
ломатозните образувания, гласната цепка не 
можеше коректно да се затваря. Отделно луме-
нът на глотиса беше стеснен, което водеше до 
тази дискретно изразена инспираторна диспнея. 
При извършената бронхоскопия се визуализира-
ха две леко надигнати лезии с размери 3/5 mm 

(6), photodynamic therapy with ALA, immunother-
apy with Calgavex (BCG vaccine). Results vary indi-
vidually. 

Clinical case
This case reports for a 42-year old patient with 

a severe recurrent respiratory papillomatosis with 
localization in the larynx and the trachea. Clinical 
symptoms consist in a mild inspiratory dyspnea. 

The patient’s complaints began seven months 
ago before visiting our ENT department. They be-
gan with a change in the voice – hoarse voice. The 
complaints evolved in progressive manner. After 
an ENT examination, the patient was operated in 
another clinic with a histological diagnosis of squa-
mous cell papilloma. After a clinically silent period 
of three months, the patient sickened from acute 
viral infection of the upper respiratory tract. The in-
fection resolved but in the next ten days the patient 
began to feel the symptoms that were before the 
surgical intervention, and those progressed. Two 
months later the patient felt difficulty in climbing 
stairs. After an initial examination in Department 
of ENT, University Hospital “Queen Joanna”, a re-
currence of the papillomatosis was found – close-
grained red lesions was visualized that enveloped 
both vocal cords, the anterior commissure and the 
subchordal subsite of the larynx. 

The mobility of the vocal cords was retained, but 
the airway was partially obstructed, which caused 
the mild inspiratory dyspnea. The fibrobronchosco-
py allowed us to visualize two exophytic lesions in 
the trachea (3/5mm and 4/5mm). No abnormalities 
of blood tests (hematology and biochemistry), and 
X-ray examination were found. 

Фиг. 1. Резултат от проведената директна ларинго-
скопия – две надигнати лезии с размери 3 и 5 mm 
предно латерално в дясно, на 1.5 cm субхордално.

Fig. 1. Result of the direct laryngoscopy – two raised 
lesions measured 3 and 5 mm antero-lateral, right, 1.5 
cm subchordal.
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предно латерално в дясно, на 1.5 cm субхордал-
но (фиг. 1), и втората – с размери 4/5 mm в ляво, 
на страничната стена на трахеата. От проведени-
те рентгенографии на бял дроб и сърце, и хема-
тологични и биохимични кръвни резултати не се 
установиха патологични промени. 
Лечение

Проведохме СО2 лазерна хирургия, в режим 
SP, 8W, 0.1s и 0.2mm. Отстранихме папиломатоз-
ните образувания по повърхността на ларинкса. 
Хистологичният резултат потвърди първия – 
плоскоклетъчен папилом. При извършената ти-
пизация се установи VІ тип HPV. След 30 дневен 
период от операцията преминахме към систем-
но лечение с α-interferon, като приложихме три-
месечна схема:

Първи месец: пет пъти седмично (понеделник 
– петък) по 3 милиона s.c.

Втори месец: три пъти седмично (понеделник – 
сряда – петък) по 3 милиона s.c.

Трети месец: един път седмично (сряда) по 3 
милиона s.c.

Пациентът беше проследяван ежемесечно. 
През това време наблюдавахме пълно изчезване 
на ларингеалните лезии и изчезване на инспира-
торната диспнея. Един месец след приключнане 
на интерфероновата терапия, пациентът дойде 
на контролен преглед и съобщи, че предишния 
ден при закашляне отхрачил нещо като „папи-
лом”. При проведената фибробронхоскопия се 
видя, че вляво на трахеята на мястото на лезията, 
има само зачервена лигавица, докато другата ле-
зия е увеличила леко размерите си. В Универси-
тетска клиника в Истанбул, Турция бяха проведе-
ни четирикратно криохирургични интервенции 
през един месец. Три месеца след приключване 
на криохирургичните интервенции при прове-
дената фибробронхоскопия установихме пълно 
изчезване както на ларингеалните лезии, така и 
на трахеалните.
Заключение

Тъй като до момента няма утвърдена терапия 
при папиломатозните лезии, ние смятаме, че с 
този комбиниран метод може да постигнем мно-
го добри резултати при лечението на това забо-
ляване. За проследяване на пациентите ние ги 
подлагаме на ежемесечен контрол през първата 
година, на тримесечен – през втората, и на шест-
месечен контрол през третата година. Контрол-
ните прегледи освен индиректна ларингоскопия 
включват и бронхоскопия, а при необходимост 
(при разпространени форми в повече от един 
орган) КТ на ларинкс и бял дроб.

Treatment
The patient underwent a surgical intervention 

with a CO2 laser (SP, 8W, 0.1s, 0.2mm) excision of the 
lesions. Histological results confirmed the diagnosis 
– squamous papilloma. With the help of additional 
examination we determined that the etiological 
agent is HPV type VI. After a 30 day period from the 
operation the patient underwent a systematic treat-
ment with alpha-interferon for three months.

First month: five times a week, 3 million s.c. per 
infusion. 

Second month: three times a week, 3 million s.c. 
per infusion. 

Third month: one time a week again 3 million s.c. 
per infusion. 

There was a monthly follow-up, during which 
we observed resolving of the recurrent lesions. Ad-
ditionally on the fourth month, respectively one 
month after the end of the interferon infusions, one 
of the tracheal lesions has progressed in size. In an-
other clinic (University hospital in Istanbul, Turkey) 
the patient underwent cryosurgery four times for 
the tracheal lesions. In the follow ups no recurrence 
was documented. 

Conclusion
Since there are no specific guidelines for treat-

ment of recurrent papillomatosis, we conclude that 
using this combined method we could  achieve 
some very good results when treating this disease. 
It is appropriate that the patient to be followed-up 
monthly during the first year after the surgical in-
tervention, every three months during the second 
year and every six months after that. The examina-
tion should include fiber-bronchoscopy, as also CT 
of the larynx and lungs. 
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