
 

Ce se poate găsi pe 
internet? 

Site-uri profesionale (în limba 
engleză) 
Fundaţia pentru Papilomatoza 
Laringiană Recidivantă (Recurrent 
Respiratory Papilloma Foundation - 
RRPF): 

www.rrpf.org 

Marlene and Bill Stern P.O. Box 6643 

Lawrenceville, NJ. 08648-5557 e-mail: 

bills@rrpf.org Site-uri pentru copii privind 
papilomatoza laringiană (în limba 
engleză) 

www.rrpf.org/kid-zone 

Acest site este făcut pentru copii de toate 
vârstele. Sunt incluse întrebări frecvente 

şi câteva istorii personale legate de 
papilomatoza laringiană. 

 

 

Sprijin 

Lista prin e-mail RRPF . Aceasta e o listă privată, 
confidenţială, în folosul personal şi profesional 
exclusiv al pacienţilor, familiilor, cercetătorilor, 
specialiştilor din medicină şi servicii de sănătate 
şi a altor persoane care sunt interesate de 
papilomatoză laringiană. 

Pentru a vă abona, trimiteţi un e-mail gol, fără 
scris, la adresa 

RRPF-subscribe@yahoogroups.com 

O arhivă a RRP Newsletter e disponibilă la 
www.rrpf.org/newsletter 

Pentru reţeaua de sprijin regional 

www.rrpf.org/contact 

Un clip educaţional despre papilomatoza 
laringiană este disponibil pe 

http://www.youtube.com/watch?v=6M0dWHIQJZc 
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Ce este papilomatoza 
laringiană? 

Papilomatoza laringiană este o boală care face să 
crească tumori (papiloame) în laringe, pe corzile 
vocale şi în trahee. Ea afectează atât copiii cât şi 
adulţii. Cercetările au determinat că virusul 
papiloma uman (HPV) este prezent în aceste 
tumori din căile respiratorii. Aceste papiloame 
sunt adesea asociate cu două tipuri ale virusului 
(HPV6 şi HPV11) care sunt găsite şi în tumorile 
genitale şi cervicale. 

Se poate vindeca? 

În prezent, papilomatoza laringiană nu se poate 
vindeca, chirurgia laser cu CO2, sub anestezie 
generală, fiind metoda acceptată de controlare a 
creşterii papiloamelor. În cazul în care sunt lăsate 
netratate, aceste tumori vor continua să crească, 
blocând căile respiratorii ale pacientului, 
rezultatul final fiind sufocarea. 

Care sunt simptomele? 
Unul dintre primele simptome este vocea 
răguşită. Un alt simptom frecvent întâlnit la copiii 
mici este stridorul, respiraţia zgomotoasă, mai ales 
la inhalare, atunci când dorm pe spate. Alte 
simptome mai puţin frecvente sunt: dispnee 
(greutate în respiraţie), tuse cronică, şi  pneu-
monie recidivantă. Aceste simptome fac ca 
papilomatoza laringiană să fie confundată cu 
astmul, crupul, amigdalita cronică, sau alergiile. 

Ce tratamente sunt 
disponibile? 

Chirurgia 
Este tratamentul cel mai folosit pentru papilomatoza 
laringiană. De obicei, se foloseşte laserul pentru a 
curăţa papiloamele. Acesta reprezintă un mod de a 
controla boala, dar în general nu e considerat o 
„vindecare” a papilomatozei laringiene. 

Unele instrumente chirurgicale folosite în cazul 
papilomatozei laringiene: 

•  Laser cu dioxid de carbon (CO2) 

•  Sisteme de excizie a ţesuturilor 

•  Laser cu impuls (PDL) / KTP 

•  Instrumente clasice 

I3C / DIM 
Indole-3-carbinol (I3C) şi compusul său derivat prin 
digestie, diindolimetan (DIM), un supliment 
alimentar care e găsit în mod natural în legumele 
crucifere, care includ varza, varza de Bruxelles, 
broccoli şi conopida. Este întâlnit, ca doză 
terapeutică, mai mult sub formă de pilule sau 
capsule. 

Cidofovir 
Cidofovir este un medicament antiviral care este 
folosit în mod experimental pentru a trata 
papilomatoza laringiană prin injecţii intralezionale  
în timpul operaţiei chirurgicale. Din cauza 
posibilelor efecte secundare, acest medicament este 
recomandat doar pentru cazurile moderate spre 
severe de papilomatoză laringiană. 

Interferon 
Interferonul se administrează, de obicei, prin injecţii 
subcutanate. Acest medicament ajută la controlarea 
papilomatozei laringiene prin atacarea virusului şi 
stimularea unui răspuns imunitar. 

Vaccinul contra oreionului / vaccinul 
ROR 

Dr. Nigel Pashley a început să trateze 
pacienţii mai întâi cu vaccinul contra 
oreionului în anii 1980, apoi a trecut la 
vaccinul ROR. Se pare că acesta declanşează 
o reacţie inflamatorie locală, care permite 
sistemului imunitar să controleze creşterea 
papiloamelor. 

Avastin 

O încercare de a curăţa şi a inhiba viitoarele 
dezvoltări ale papiloamelor laringiene a fost 
dezvoltată recent de Dr. Steven Zeitels, la 
Centrul de Voce din cadrul Spitalului Mass 
(Mass General Hospital Voice Center). Acest 
tratament implică folosirea unui laser 
angiolitic KTP cu impuls împreună cu injec-
ţia locală a medicamentului Avastin, care 
inhibă creşterea vaselor de sânge în tumori. 

Celebrex 

Celebrex (un inhibitor COX-2), care s-a dovedit a 
fi eficient în tratarea anumitor tipuri de tumori 
benigne, este acum testat ca tratament 
complementar pentru inhibarea creşterii 
papiloamelor respiratorii. 
Această cercetare a fost iniţiată în Departamentul 

de Otorinolaringologie din cadrul Spitalului 

Evreiesc din Long Island (Long Island Jewish 

Hospital, Department of Otolaryngology). 
 

Mai multe informaţii despre aceste şi alte tratamente pot fi 
găsite pe site-ul Fundaţiei (în limba engleză): 
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