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Nawracajàca brodawczakowatoÊç uk∏adu
oddechowego (ang. recurrent respiratory pa-
pillomatosis – RRP) charakteryzuje si´ wyst´po-
waniem egzofitycznych zmian guzowatych,
obejmujàcych nab∏onek dróg oddechowych oraz
poczàtkowy odcinek przewodu pokarmowego.
Lokalizuje si´ g∏ównie w obszarze krtani, najcz´-
Êciej na styku nab∏onka p∏askiego i urz´sionego.
Zajmuje fa∏dy przedsionkowe, fa∏dy g∏osowe
i nag∏oÊni´, a jej wyst´powanie wià˝e si´ z infek-
cjà HPV (San Giorgi i in. 2016). Jest to naj-
cz´stsza ∏agodna choroba nowotworowa krtani
wyst´pujàca u doros∏ych i dzieci (Derkay 1995). 

Pierwsze dok∏adne opisy brodawczaków
krtani opublikowano w literaturze medycznej
w po∏owie XIX wieku. W´gierski otolaryngolog
J. Czermak opisa∏ ze szczegó∏ami wczesne obja-
wy laryngoskopowe brodawczakowatoÊci krtani
(Czermak 1861). W 1923 roku E. Ullmann
stwierdzi∏ eksperymentalnie infekcyjnà natur´
tej jednostki chorobowej – 90 dni po wstrzykni´-
ciu w swoje przedrami´ homogenatu z brodaw-
czaków krtani dziecka zaobserwowa∏ rozwój
tych zmian u siebie (Ullmann 1923). Pierwszy
potwierdzony przypadek brodawczaków krtani
z infekcji nabytej w trakcie porodu opisa∏ w 1956 r.
E. Hajek u dziecka urodzonego przez matk´ ze
zdiagnozowanymi k∏ykcinami koƒczystymi (Ha-
jek 1956). W 1973 roku zidentyfikowano za po-
mocà mikroskopu elektronowego wewnàtrzjà-
drowà czàsteczk´ wirusa w zmianach brodaw-
czakowatych (Boyle i in. 1973). 

W pierwszym powojennym polskim pod-
r´czniku do laryngologii brodawczaki krtani sà
opisywane jako guzy zbudowane „z palcowato
rozrastajàcych si´ wypustek ∏àcznotkankowych
o s∏abym unaczynieniu, pokrytych szerokà po-
krywà nab∏onka p∏askiego, odcinajàce si´ wsz´-
dzie ostro i g∏adko od ∏àcznotkankowego pod-
Êcieliska”. Autorzy zalecali g∏ównie leczenie chi-
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rurgiczne, w wybranych przypadkach rent-ge-
noterapi´ i p´dzlowanie zmian folikulinà (Do-
brzaƒski 1951).

Klinicznie mo˝emy wyró˝niç dwie postaci na-
wracajàcej brodawczakowatoÊci dróg oddecho-
wych: o poczàtku w dzieciƒstwie (ang. jouvenile
onset recurrent respiratory papillomatosis –
JoRRP) oraz w doros∏oÊci (ang. adult onset recur-
rent respiratory papillomatosis – AoRRP). Histo-
logicznie obie postaci nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà
(San Giorgi i in. 2016). Zmiany te zwykle sà ∏a-
godne, jednak w 3–7% przypadków wyst´pujà
transformacje z∏oÊliwe (Gallagher i Derkay
2009, Rosenberg i in. 2019). Pierwotnie bro-
dawczaki rozwijajà si´ w krtani, zajmujàc na-
st´pnie lokalizacje pozakrtaniowe (tchawica,
prze∏yk, p∏uca, cz´Êç ustna gard∏a, jama ustna,
jama nosa). Do objawów mo˝emy zaliczyç chryp-
k´, zwykle narastajàcà w czasie, oraz stridor
zwiàzany z obturacjà krtani (Gallagher i Derkay
2009, Wiatrak i in. 2004). Zaj´cie koƒcowych
odcinków drzewa oskrzelowego wyst´puje u ok.
5% dzieci z RRP, mo˝e objawiaç si´ jako nawra-
cajàce zapalenia p∏uc, rozstrzenie oskrzeli lub
lite albo torbielowate masy p∏ucne odnotowane
na radiogramach klatki piersiowej i tomografii
komputerowej (Wiatrak i in. 2004).

Rozpoznanie opiera si´ na wideolaryngosko-
pii lub fiberoskopii oraz potwierdzeniu histopa-
tologicznym zmiany usuni´tej metodà laryngo-
skopii bezpoÊredniej. Postaç m∏odzieƒcza zwykle
ma bardziej agresywny charakter ni˝ postaç do-
ros∏ych, cechuje jà wieloogniskowoÊç i wi´ksza
tendencja do nawrotów. Cz´sto podlega sponta-
nicznemu wyleczeniu po osiàgni´ciu dojrza∏oÊci.
Samoistne remisje w okresie oko∏opokwitanio-
wym mogà wynikaç z czynników endokrynolo-
gicznych i immunologicznych. Zwykle, nawet je-
˝eli choroba nie ust´puje w wieku doros∏ym, ma
ona mniejsze nasilenie i wymaga mniejszej cz´-
stoÊci zabiegów (Wiatrak i in. 2004). Im m∏odszy
wiek w chwili rozpoznania choroby, tym wi´ksze
ryzyko ci´˝szego przebiegu (Larson i Derkay
2010). 

Cz´stoÊç wyst´powania RRP wynosi
0,17–4,3/100 000 u dzieci i 0,54–1,8/100 000
u doros∏ych (Derkay 1995, San Giorgi i in. 2016,
Wiatrak i in. 2004). M´˝czyêni chorujà cz´Êciej
ni˝ kobiety (San Giorgi i in. 2016). W naturalnym
przebiegu tej choroby wyodr´bniajà si´ trzy
szczyty zachorowaƒ: w 7, 35 i 64 roku ̋ ycia (San
Giorgi i in. 2016). RRP jest zwiàzane z 6 i 11 ty-
pem HPV. Typ 11 HPV odpowiada za ci´˝sze po-
staci, z objawami klinicznymi w m∏odszym wie-
ku. Zazwyczaj wyst´puje koniecznoÊç wykony-
wania cz´stszych operacji, wi´ksze ryzyko rozsie-

wu do dolnych dróg oddechowych, wi´ksze ryzy-
ko tracheotomii (Gallagher i Derkay, 2009, Ma-
kiyama i in. 2013). 

Blisko 1% populacji USA ma aktywne kli-
niczne zaka˝enie HPV w postaci k∏ykcin koƒczy-
stych. 10–20% populacji USA w wieku mi´dzy
15. a 49. rokiem ̋ ycia ma dodatni wynik zaka˝e-
nia HPV (Larson i Derkay 2010). U dzieci do za-
ka˝enia dochodzi w trakcie porodu. K∏ykciny
koƒczyste u matki sà najsilniejszym czynnikiem
ryzyka wystàpienia brodawczaków dróg odde-
chowych u dziecka. Wed∏ug duƒskiego badania,
opublikowanego przez Silverberga i wspó∏pra-
cowników, dzieci urodzone z matek cierpiàcych
z powodu k∏ykcin koƒczystych mia∏y 200 razy
wi´kszà szans´ na RRP w porównaniu z dzieçmi
urodzonymi z matek bez k∏ykcin koƒczystych.
Komplikacje w trakcie porodu nie podnosi∏y ry-
zyka brodawczaków dróg oddechowych, a poród
przez ci´cie cesarskie nie zmniejsza∏ ryzyka ich
wystàpienia (Silverberg i in. 2003). Ze wzgl´du
na d∏u˝szy czas porodu, co oznacza d∏u˝szà eks-
pozycj´ na wirusa, bardziej nara˝one sà dzieci
pierworodne. Poród d∏u˝szy ni˝ 10 godzin u ko-
biet z k∏ykcinami koƒczystymi wiàza∏ si´ z dwa
razy wi´kszym ryzykiem brodawczaków dróg
oddechowych u dzieci (Silverberg i in. 2003).
W przypadku doros∏ych brana jest pod uwag´
droga orogenitalna transmisji wirusa, pacjenci
z AoRRP majà zwykle w wywiadzie wi´cej part-
nerów seksulanych (San Giorgi i in. 2016). Trze-
ci szczyt zachorowaƒ, przypadajàcy na 64. rok
˝ycia, jest prawdopodobnie zwiàzany z zale˝nym
od wieku obni˝eniem odpornoÊci, co skutkuje
aktywacjà uprzednio latentnej infekcji HPV. Bar-
dzo du˝à rol´ w rozwoju infekcji HPV odgrywa
uk∏ad immunologiczny gospodarza. 

METODY LECZENIA
Brodawczaki krtani nale˝à do zmian ∏agod-

nych, jednak ich leczenie cz´sto przysparza wiele
trudnoÊci. Przebieg choroby jest zró˝nicowany.
Niektórzy pacjenci doÊwiadczajà tylko kilku za-
ostrzeƒ choroby, wymagajà niewielu interwencji
chirurgicznych w ciàgu ˝ycia i osiàgajà sponta-
nicznà remisj´ mniej wi´cej w wieku dojrzewa-
nia. Inni wymagajà wielu operacji, majà cz´ste
nawroty, a choroba nie ust´puje w doros∏oÊci
(Wiatrak i in. 2004). Podstawowà metodà lecze-
nia jest mikrochirurgia z zastosowaniem lasera
CO2 lub mikrodebridera. W przypadku RRP o jed-
nostronnej lokalizacji wyleczenie nast´puje
zwykle po pojedynczym zabiegu. W przypadku
nieskutecznoÊci leczenia operacyjnego i cz´stych
nawrotów pomocne mo˝e byç w∏àczenie terapii
adjuwantowej. Nie ma wyraênych wskazaƒ,
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na którym etapie leczenia powinno byç w∏àczone
leczenie uzupe∏niajàce, a cz´Êç z proponowa-
nych w piÊmiennictwie metod znajduje si´ jesz-
cze w fazie badaƒ. Doniesienia sugerujà, ˝e
wskazaniami mogà byç 2–3 operacje w ciàgu
ostatnich 6 miesi´cy, wi´cej ni˝ 4 operacje w cià-
gu roku, wi´cej ni˝ jedna operacja w miesiàcu,
obecnoÊç aktywnej choroby przez rok, szybki
wzrost zmian brodawczakowatych z towarzyszàcà
obturacjà dróg oddechowych oraz wieloognisko-
woÊç zmian. Oko∏o 20% pacjentów cierpiàcych
z powodu RRP wymaga terapii adjuwantowej (Gal-
lagher i Derkay 2009). W leczeniu uzupe∏niajàcym
stosowane sà: interferon, acyklowir, rybawiryna,
cidofovir, metotreksat, inhibitory COX-2, retinoidy
(izotretynoina), terapia przeciwrefluksowa, indolo-
-3-karabinol, cynk, szczepionka przeciwko Êwince,
terapia fotodynamiczna, terapeutyczna szczepion-
ka HspE7, poliwalentna profilaktyczna szczepion-
ka przeciwko HPV.

Interferon
Interferon by∏ jednym z pierwszych leków

wprowadzonych do terapii adjuwantowej bro-
dawczaków krtani. Pomaga zahamowaç syntez´
bia∏ek wirusa przez modulowanie odpowiedzi
immunologicznej gospodarza. Stosowany od lat
80. XX wieku, dawniej stanowi∏ najcz´stszà
terapi´ uzupe∏niajàcà, jednak ze wzgl´du na wy-
sokie ryzyko skutków niepo˝àdanych oraz poja-
wienie si´ cidofoviru jego stosowanie stopniowo
traci na znaczeniu (Gallagher i Derkay 2009). 

Acyklowir i rybawiryna
Serie publikowanych przypadków klinicz-

nych wskazywa∏y na skutecznoÊç acyklowiru
i rybawiryny w leczeniu uzupe∏niajàcym RRP.
Brak jest niestety silnych dowodów w postaci
badaƒ na reprezentatywnej grupie pacjentów
(Gallagher i Derkay 2009). Acyklowir nie wyka-
zuje aktywnoÊci wobec HPV, ale jest skuteczny
w zwalczaniu koinfekcji HSV, CMV, EBV, które
cz´sto wspó∏wyst´pujà w agresywnych formach
RRP (Chadha i James 2007). 

Cidofovir
Cidofovir jest szeroko stosowany w USA

w postaci iniekcji miejscowej po wykonaniu
mikrochirurgii krtani (Makiyama i in. 2013). Lek
ten ma szerokie spektrum dzia∏ania przeciwwi-
rusowego, wykazuje skutecznoÊç wobec licz-
nych DNA wirusów, jak adenowirusy, herpeswi-
rusy, wirusy brodawczaka ludzkiego. U po-
nad po∏owy pacjentów leczonych cidofovirem
mo˝na uzyskaç pe∏nà remisj´ choroby, ok. 1/3
pacjentów wykazuje cz´Êciowà odpowiedê

(Chadha i James 2007). Cidofovir jest rekomen-
dowany pacjentom cierpiàcym na chorob´
o przebiegu umiarkowanym do ci´˝kiego, z po-
wodu braku poprawy po leczeniu chirurgicznym
z lub bez zastosowania innego, potencjalnie
mniej szkodliwego leczenia wspomagajàcego,
przy wi´cej ni˝ trzech interwencjach chirur-
gicznych w roku, u pacjentów z ci´˝kim upoÊle-
dzeniem komunikacji, znacznym zw´˝eniem
dróg oddechowych, zagro˝onych tracheotomià
(Gallagher i Derkay 2009). 

Retinoidy
Istotà dzia∏ania analogów i metabolitów

witaminy A jest modyfikacja proliferacji i ró˝ni-
cowania si´ komórek. W publikowanych opisach
przypadków donoszono o skutecznym ogranicze-
niu choroby po ich zastosowaniu. Wi´ksze, lepiej
skonstruowane badania nie pokaza∏y jednak
korzyÊci ze stosowania retinoidów (Gallagher
i Derkay 2009).

Terapia przeciwrefluksowa
Przewlek∏a ekspozycja na kwas i enzymy

trawienne doprowadza do zmian zapalnych
w nab∏onku. Terapia przeciwrefluksowa mo˝e
byç wi´c stosowana jako leczenie uzupe∏niajàce.
Leczenie GERD wspomaga terapi´ u pacjentów
z opornà postacià RRP (Gallagher i Derkay
2009). Niekontrolowany GERD mo˝e zaostrzaç
przebieg choroby i upoÊledzaç gojenie po zabie-
gu usuni´cia brodawczaków (Wiatrak i in. 2004).

Indolo-3-karabinol
Indolo-3-karabinol jest heterocyklicznym

zwiàzkiem organicznym, pochodnym indolu. Je-
go du˝a koncentracja wyst´puje w kapuÊcie,
broku∏ach, brukselce, kalafiorze. Jest on silnym
induktorem metabolizmu estrogenu, regulowa-
nego przez cytochrom P450. Estrogen zwi´ksza
ekspresj´ genów HPV, co indukuje proliferacj´.
Indolo-3-karabinol, indukujàc 2-hydroksylacj´,
znosi tym samym proliferacyjne dzia∏anie estra-
diolu. W badaniu przeprowadzonym na myszach
zainfekowanych HPV po zastosowaniu u nich
indolo-3-karabinolu zaobserwowano redukcj´
zmian brodawczakowatych o 75% (Newfield i in.
1993). 

Cynk
Suplementacja cynku by∏a z sukcesem sto-

sowana w przypadkach brodawek skórnych
opornych na leczenie. Opisano przypadek pedia-
trycznego pacjenta z RRP i niewystarczajàcà od-
powiedzià na leczenie uzupe∏niajàce interfero-
nem i acyklowirem. Po zastosowaniu u niego
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preparatu cynku cz´stoÊç operacji spada∏a
o 50% z ka˝dym rokiem, osiàgajàc zmniejszenie
do dwóch operacji w ciàgu ostatniego roku ob-
serwacji (Bitar i in. 2007).

Poliwalentna szczepionka 
przeciwko HPV

Pierwsza szczepionka przeciwko dwóm on-
kogennym szczepom wirusa HPV – 16 i 17 – po-
wsta∏a w 2004 roku, czterowalentna – 6, 11, 16,
18 – zapobiegajàca nie tylko rakowi szyjki ma-
cicy, ale i k∏ykcinom koƒczystym oraz RRP,
w 2006 roku. Obecnie dost´pna jest szczepionka
dziewi´ciowalentna (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52, 58). Rosenberg i wspó∏pracownicy w swojej
metaanalizie wykazali znaczàcà statystycznie
redukcj´ w liczbie zabiegów wykonywanych
u pacjentów z RRP, w przeliczeniu na miesiàc,
po zastosowaniu u nich szczepionki przeciwko
HPV. Autorzy zaproponowali, ˝e humoralna od-
powiedê immunologiczna mediowana przez
przeciwcia∏a w odpowiedzi na szczepionk´ mo˝e
hamowaç latentnà infekcj´ HPV w b∏onie Êluzo-
wej otaczajàcej okolic´ operowanà, redukujàc
tym samym ryzyko nawrotu i reinfekcji. Zasuge-
rowano równie˝, ˝e odpowiedê komórkowa
w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej
mo˝e byç aktywowana przez szczepienie (Rosen-
berg i in. 2019). 

Pinto wraz zespo∏em porównywali st´˝enie
przeciwcia∏ przeciwko HPV typ 16 i 18 w surowi-
cy i na b∏onie Êluzowej jamy ustnej pacjentów
zaszczepionych szczepionkà przeciwko HPV. St´-
˝enia przeciwcia∏ w Êlinie by∏y o ok. 3 log mniej-
sze ni˝ w surowicy. Miesiàc po podaniu trzeciej
dawki szczepionki poziom przeciwcia∏ w Êlinie
odpowiada∏ ich poziomowi w surowicy (Pinto
i in. 2016)

Mauz wraz ze wspó∏pracownikami w swoim
badaniu ocenili kliniczne efekty u pacjentów
z RRP leczonych operacyjnie, dokrtaniowymi in-
iekcjami cidofoviru i szczepionkà przeciwko HPV.
Badano dwie grupy pacjentów: pierwszà stano-
wi∏o 13 pacjentów, u których zastosowano lecze-
nie operacyjnie, dokrtaniowe iniekcje cidofoviru
oraz szczepionk´ przeciwko HPV, drugà – 11 pa-
cjentów leczonych operacyjnie wraz z dokrtanio-
wymi iniekcjami cidofoviru. Czas rozwini´cia
wznowy by∏ istotnie krótszy u pacjentów, którzy
nie otrzymali szczepienia. Ârednia liczba opera-
cji przeprowadzanych u pacjentów niezaszcze-
pionych i tych zaszczepionych, u których dosz∏o
do wznowy, wynosi∏ 15,25 u dzieci i 4,8 u doro-
s∏ych (Mauz i in. 2018).

Seria przypadków klinicznych opisana przez
Hirai i wspó∏pracowników wykaza∏a u 73% pa-

cjentów negatywnà konwersj´ w badaniu wy-
dzieliny krtani w kierunku obecnoÊç HPV-DNA
rok po szczepieniu przeciwko HPV. Przed szcze-
pieniem i po szczepieniu przeprowadzali testy
przesiewowe w kierunku HPV-DNA w wydzieli-
nie krtani. Oceniano wystàpienie negatywnej
konwersji. Przed szczepieniem u wszystkich pa-
cjentów w wydzielinie z krtani stwierdzano
obecnoÊç HPV. Po szczepieniu tylko 3 z 11 pa-
cjentów by∏o pozytywnych. Brodawczaki krtani
stwierdzono u 5 pacjentów. We wczeÊniejszym
badaniu ci sami autorzy donosili, ˝e cz´stoÊç in-
fekcji HPV 6 i 11 jest wi´ksza u pacjentów z RLP
ni˝ z nienawracajàcymi brodawczakami. Odna-
leêli ponadto HPV-DNA w zdrowiej b∏onie Êluzo-
wej krtani dooko∏a zmian brodawczakowatych.
Autorzy postulujà nast´pujàcy mechanizm su-
presji reinfekcji dzi´ki szczepionce. Przeciwcia∏a
przeciwko HPV wytwarzane w b∏onie Êluzowej
krtani w odpowiedzi na szczepienie zapobiegajà
pooperacyjnej reinfekcji operowanej okolicy,
do której mo˝e dochodziç wskutek uwolnienia
HPV z regionów okolicy zmian brodawczakowa-
tych. Nie wiadomo, czy poziom przeciwcia∏ prze-
ciwko HPV koreluje ze skutecznoÊcià hamowania
nawrotów brodawczaka (Hirai i in. 2018).

Tjon Pian Gi wraz z zespo∏em przeprowadzi∏
badanie majàce na celu ocen´ wp∏ywu szczepie-
nia przeciwko HPV na status immunologiczny
pacjentów z RRP. Obejmowa∏o ono 6 pacjentów,
którzy otrzymali czterowalentnà szczepionk´
przeciwko HPV, a ich seroaktywnoÊç by∏a mie-
rzona przed i po szczepieniu. U wszystkich pa-
cjentów poziom przeciwcia∏ wzrós∏ znaczàco
po szczepieniu. Pacjenci zainfekowani typami
HPV 6 i 11 mieli niskie poziomy przeciwcia∏
przeciwko tym wirusom, mimo ˝e chorujà
od wielu lat. Zaobserwowano ponadto znaczne
zmniejszenie cz´stoÊci operacji w skali roku
po szczepieniu w porównaniu z czasem sprzed
szczepienia. Teoretycznie ten wyindukowany
przez szczepienie wzrost poziomu przeciwcia∏
mo˝e mieç wp∏yw na kliniczny przebieg choroby
dzi´ki intensyfikacji odpowiedzi immunologicz-
nej i zapobieganiu reinfekcjom (Re i in. 2016).

PODSUMOWANIE
Mimo pozytywnych doniesieƒ w piÊmiennic-

twie na temat ograniczenia liczby nawrotów
brodawczaków krtani przy zastosowaniu szcze-
pionki wyniki te w dalszym ciàgu sà poddawane
dyskusji. Wprowadzenie wÊród dzieci powszech-
nego szczepienia przeciwko HPV mo˝e, tak jak
w Australii, przyczyniç si´ do znaczàcego spadku
zapadalnoÊci na RRP (Novakovic i in. 2018).
Szczepienie przeciwko HPV nie jest standardowà
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metodà leczenia RRP, poddawali si´ jej ochotnicy
z powodu swoich dolegliwoÊci, poniewa˝ lecze-
nie operacyjne nie ogranicza∏o wystarczajàco
ich choroby. Konieczne jest przeprowadzanie
rzetelnych, wieloÊrodkowych badaƒ na w∏aÊci-

wie dobranej próbie w celu oceny skutecznoÊci
leczenia uzupe∏niajàcego. Najwi´kszà nadziejà
w ograniczaniu RRP jest rozwój zarówno metod
zapobiegania infekcji HPV, jak i leczenia przyczy-
nowego. ●


