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Definice, základní pojmy
Recidivující respirační papilomatóza (RRP) 
■	 	přítomnost dlaždicobuněčných papilomů na sliznicích dýchacích cest (obr. 1)
	 •	 			fibrovaskulární papily kryté dlaždicobuněčným epitelem
	 •	 			koilocyty v povrchových vrstvách epitelu (známka produktivní infekce HPV)
■	 	způsobena lidským papilomavirem (HPV) 6 a 11
	 •	 			rozvoj RRP jen u nepatrného zlomku infikovaných jedinců 
■	 	papilomy nejčastěji lokalizovány v místech skvamo-kolumnární junkce
■	 	nejčastěji postižen hrtan

Skvamo-kolumnární junkce
■	 	místo přechodu mnohovrstevného dlaždicobuněčného epitelu v epitel respirační 

(víceřadý cylindrický s řasinkami)
■	 	vysoká proliferační aktivita v blízkosti bazální membrány 
■	 	schopnost diferenciace do dlaždicobuněčného i respiračního epitelu
	 •	 			metaplastická / transformační zóna
■	 	lokalizována v různých oblastech respiračního traktu (tab. 1)

Tab. 1: Oblasti skvamo-kolumnární junkce v dýchacím traktu
hranice vestibula nosního proti vlastní dutině nosní
část měkkého patra obrácená do nosohltanu
střední část laryngeální plochy epiglotis
horní a dolní hranice Morganského ventrikulu
hlasivky (linea arcuata superior a linea arcuata inferior)
karina průdušnice
bronchiální chrupavky
tracheostomie

Obr. 1: Recidivující respirační papilomatóza postihující hrtan, 
obraz při flexibilní videoendoskopii.
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Epidemiologie a průběh
Obecné charakteristiky
■	 	tendence k častým recidivám
■	 	šíření do dolních dýchacích cest (5 %)
■	 	bez léčby se může vyvinout v život ohrožující stav
	 •	 	individuální	průběh	onemocnění,	odlišná	doba	recidiv	(týdny–roky)	

Juvenilní (dětská) forma
■	 	první klinické projevy v dětství
■	 	incidence	0,024	–1,34/100	000	dětí/rok,	prevalence	0,81–	3,88/100	000	dětí
■	  vyšší počty u nižších socioekonomických skupin 

•	 africké	země 
•	 			děti v Severní Americe bez soukromého pojištění (tab. 2)

■	  nejčastější dětské benigní onemocněním hrtanu
	 •	 			druhá nejčastější příčina chrapotu u dětí

Dospělá forma
■	 	první klinické projevy v dospělosti 
■	 	incidence	0,18	–		0,54/100	000	dospělých/rok,	prevalence	0,38/100	000	dospělých

Tab. 2: Rizikové faktory vzniku RRP

Dětská forma

nízký věk matky, nízký věk začátku matčina pohlavního života
prvorozené dítě
přítomnost kondylomat u matky v průběhu těhotenství
vaginální porod
nižší socioekonomický status
orální HPV infekce a bradavice na rukou matky
matčino užívání hormonální antikoncepce

Dospělá forma

rizikové sexuální chování 
nižší socioekonomický status
nenaočkování proti HPV
další zvažované rizikové faktory
–		imunodeficience,	extraezofageální	reflux,	další	viry	(např.	EBV)

Anamnéza a příznaky
 Cílená anamnéza (tab. 3 a 4) 
■	    	podezření na RRP u dětí by měly vzbudit projevy chybně přisuzované subglotické 

laryngitidě (změna hlasu, kašel, nedostatečnost dechu), zvláště při delším průběhu 
a pomalé reakci na antiedematózní léčbu
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Tab. 3: Možné příznaky u RRP v oblasti hrtanu
Dětská forma Dospělá forma

změna hlasu
stridor

dechová tíseň
přetrvávající kašel dysfagie

neprospívání pocit knedlíku v krku
hlasová únava

Tab. 4: Specifické otázky při podezření na onemocnění spojené s infekcí HPV
přítomnost imunodeficience u vyšetřované osoby i v rodině
aktivní i pasivní kouření
pracovní anamnéza se zaměřením na hlasovou zátěž
okolnosti porodu (vaginální versus císařský řez, věk matky při porodu)
přítomnost kondylomat u rodičů (v minulosti i nyní) a HPV infekce sourozenců
historie očkování proti HPV (v případě dítěte také u rodičů a sourozenců)
historie adjuvantní terapie
počet chirurgických výkonů a operační technika, kterou byly provedeny

Vyšetření
Klinické vyšetření
■	 kvalita hlasu, dýchání, distanční fenomény, úlevová poloha

Endoskopie
■	 základní	vyšetřovací	metoda	–	vždy	indikována	u chrapotu	
■	   	mnohočetné, exofytické léze morušovitého vzhledu (obr. 2)
■	   	typická	cévní	kresba	papilomů	–	v každé	papile	vlnitá	centrální	kapilára	(obr.	3)
■	   	speciální režimy zobrazení umožňují přesnější určení rozsahu postižení (obr. 4)

Obr. 2: Trs papilomů morušovitého vzhledu na levé hlasivce, kaudálně tracheální 
rourka s ochranou proti laserovému paprsku, endoskopie, přímá laryngoskopie.
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 Vyšetření hlasu
■	   	subjektivní	hodnocení	pacientem	(Voice	Handicap	Index)	i vyšetřujícím	(GRBAS)
■	   	periodicita hlasu, aerodynamické vyšetření, hlasové pole

Průkaz HPV
■	   	přímá detekce DNA/RNA (PCR detekce, detekce pomocí hybridizace in situ)
■	   	nepřímá detekce (detekce HPV-specifických protilátek, průkaz exprese p16  

v biopsii)

Terapie
Chirurgická terapie
■	 	metoda volby (obr. 5)
■	 	větší radikalita operace nevede ke zlepšení výsledků 
■	 	žádná z technik odstranění (laser, studené nástroje) není významně lepší
■	 	stěžejní maximální šetření okolních struktur a sliznice
	 •	 			dodržování obecných zásad hrtanové mikrochirurgie
	 •	 			operace při mikroskopickém nebo endoskopickém zvětšení (obr. 6)
■	 	indikace
	 •	 			jednoznačnou indikací je pouze dušnost z důvodu obstrukce dýchacích cest
	 •	 			individuálně dle rozsahu, lokalizace a progrese papilomů a požadavků pacienta 

na kvalitu hlasu

Adjuvantní terapie
■	 	indikována, pokud:
	 •	 			pacient potřebuje více než čtyři operace ročně
	 •	 			papilomy způsobují opakované respirační obtíže (dušnost, stridor)
	 •	 			papilomy se šíří distálně do průdušnice a dolních cest dýchacích
	 •	 			chirurgické metody nejsou možné (rozsáhlé difuzní postižení, inoperibilita apod.).

Obr. 3: Vlnité kapiláry papilomů hrtanu 
při kontaktní endoskopii, přímá 
laryngoskopie.

Obr. 4: Papilomy v přední části obou hlasivek  
při Narrow Band Imaging zvýrazňující cévní kresbu 
papilomů, flexibilní videoendoskopie.
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Tab. 5: Základní přehled nejčastěji používaných látek v adjuvantní terapii RRP
Látka Způsob podání
bevacizumab do lézí, intravenózně
cidofovir do lézí, inhalačně, intravenózně
inosine pranobex perorálně
vakcína proti HPV intramuskulárně

■	 	bevacizumab
	 •	 			protilátka	proti	VEGF-A	(vaskulární	endotelový	růstový	faktor	A)
	 •	 			u RRP aplikován u dětí i dospělých většinou do lézí
	 •	 			experimentální léčba s dobrými výsledky
	 •	 			často kombinován s ablací papilomů KTP (kalium-titanyl-fosfát) laserem
■	 	cidofovir
	 •	 			nejpoužívanější antivirotikum v léčbě RRP
	 •	 			v zahraničí	podáván,	pokud	je	nutné	snesení	papilomů	každé	2–3	měsíce
■	 	inosine pranobex
	 •	 			v ČR nejpoužívanější adjuvancium v léčbě RRP
	 •	 			imunomodulace a slabý protivirový účinek
	 •	 			možno předepsat na RRP všemi lékaři bez rozdílu odbornosti
■	 	vakcína proti HPV 6 a 11 (součást kvadri a nonavalentní HPV vakcíny)
	 •	 			výborný profylaktický účinek vytvořením specifických sérových IgG protilátek
	 •	 			první údaje o terapeutickém účinku na RRP (zvážit u rozsáhlého postižení)
	 •	 			dle	věku	2dávkové	(začátek	9		–14	let)	nebo	3dávkové	(15+	let)	schéma	
	 •	 			bez nutnosti přeočkování

Podpořeno MZ ČR – RVO - FNOs/2019.

Obr. 6: Přímá laryngoskopie s využitím 
operačního mikroskopu.

Obr. 5: Přímá (závěsná) laryngoskopie, 
orotracheálně intubovaná pacientka uložena 
do sniffing polohy. Trup a krk ve vzájemné flexi, 
krk a hlava v extenzi (červená linie). Zaveden 
laryngoskop a fixován na zevní fixátor. Pomocí 
tahu náplasti přes krytí na přední straně krku 
zlepšena přehlednost přední komisury hrtanu.



zeiss.com/tivato

ZEISS TIVATO 700

Transforming 
possibilities 
into realities. 

• Workflow-Enhancing Visualization
• Ultimate Reach and Flexibility
• All-Digital



Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. 
Karolinská 654/2 
186 00	Praha	8 
www.pg.com

Za finanční podpory:Firemní partner: 

1. vydání, v Praze, červen 2021

Schváleno	výborem	České	společnosti	otorinolaryngologie	a chirurgie	hlavy	a krku	ČLS	JEP,	 
výborem	České	vakcinologické	společnosti	ČLS	JEP.
Editoři:	prof. MUDr. Viktor	Chrobok,	CSc.,	Ph.D.;	prof. MUDr. Pavel	Komínek,	Ph.D.,	MBA.	
Příručku pro praxi nelze považovat za jediný univerzální doporučený postup.
V diagnostice a léčbě je třeba zvážit konkrétní situaci, stav a potíže daného pacienta.

Tiskárna:	RETIS	GROUP	s.	r.	o.,	Krnov.
Grafický design: Johana Kobzová, Praha.

Příručka pro praxi:
RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ
PAPILOMATÓZA

Carl Zeiss spol. s r. o.
Radlická	14/3201
150 00 Praha 5
www.zeiss.cz


