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Summary

Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is a rare, benign, recurrent, wart-

like disease of the airway with a predisposition of the larynx where no curative 

treatment exists. The primary aim of treatment is to prevent obstruction of the 

airways, and at the same time minimize voice complaints. This thesis presents a 

number of studies on the diagnosis, clinical course, and treatment of RRP, and the 

quality of life of the RRP patient.

Part I Diagnosis

“Narrow band imaging” (NBI) is a method to increase the visibility of superficial 

blood vessels. It is commonly used in oncology to distinguish between pathological 

and healthy tissue. In a prospective study, RRP patients received a systematic 

endoscopic inspection with conventional white light followed by inspection 

with NBI. Lesions suspected for papilloma were recorded, surgically removed and 

examined by a histopathologist. In 14 patients, 24 endoscopies were performed. 

Out of a total of 86 papillomata suspected lesions, 61 were histopathologically 

confirmed as papillomata. Without the application of NBI as additional method, 

11 histopathologically confirmed papillomata would not have been identified and 

removed. The use of NBI as additional visualization method increased the sensitivity 

from 80% to 97%. NBI is a simple, safe and fast diagnostic tool in visualization of 

RRP and is effective as an additional diagnostic tool.

Part II Clinical course

RRP is an HPV6 and HPV11 associated disease. Conflicting results have been 

published regarding which of these two viruses causes a more severe RRP disease 

course. A retrospective cohort study was conducted with 55 RRP patients in which 

814 surgeries were analyzed and scored on complications. HPV6 and HPV11 

type specific polymerase chain reaction (PCR) was performed on biopsies taken 

during these interventions. In 76% of the RRP patients HPV6 was detected, and 

in 24% HPV11. RRP patients with a young age of onset often had more surgical 

interventions than RRP patients with an older age of onset, regardless of the 

HPV type. Among patients with HPV11, more papillomata were anatomically 

found, and more expansion of papillomata beyond the larynx was observed. The 

expected number of operations in HPV11 positive RRP patients is higher than for 

HPV6 positive patients when the disease occurs before the age of 22.4 years. On 
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the contrary, if the disease occurs after the age of 22.4, it is expected that the HPV6 

positive RRP patients will have to undergo more surgical interventions than HPV11 

positive patients.

Part III Treatment

Intralesional cidofovir has been one of the most commonly used therapies in 

patients with RRP since 1998, in addition to surgery. The producer of cidofovir issued 

a newsletter in 2011 that warned of serious adverse reactions (nephrotoxicity, 

neutropenia or airway malignancies) in the off-label use of cidofovir. The side effects 

were mainly seen in intravenous administrations of cidofovir in other disciplines. 

Because it was unclear whether RRP patients who received intralesional cidofovir 

experienced such side effects, a questionnaire on the use of cidofovir in RRP 

patients was completed by laryngologists, and a retrospective chart review was 

performed. Worldwide, doctors from 16 hospitals in 11 countries participated. Out 

of a total of 635 RRP patients, 275 were treated with cidofovir. These RRP patients 

received a median of three intralesional cidofovir injections. The study found no 

evidence that more nephrotoxicity, neutropenia or airway malignancies occurred 

after the administration of intralesional cidofovir in RRP patients.

Prophylactic Gardasil® is a quadrivalent vaccine against HPV6, HPV11, HPV16 and 

HPV18 related diseases. Little is known about the way the immune system responds 

to the therapeutic quadrivalent vaccine in patients who already suffer from an 

HPV-related disease. In order to gain more insights in HPV6 and HPV11 associated 

RRP, HPV-specific antibodies were analyzed pre- and post-vaccination in six RRP 

patients using Multiplex Human Papillomavirus Serology. The average antibody 

titer against the associated HPV type increased from 1125 median fluorescence 

intensity (MFI) pre-vaccination to 4690 MFI post vaccination (p<0.001). There was 

an increase in the antibody titer in all RRP patients. This case series shows that 

higher antibody titers of the associated HPV can be achieved in RRP patients after 

administration of the quadrivalent vaccine. It is still unclear whether this increase 

in antibodies is clinically relevant, and for example results in a decrease in surgical 

interventions.

Part IV Quality of life

Voice disorders can have a significant impact on a patient’s quality of life. The Voice 

Handicap Index (VHI) is a common voice related questionnaire that is used to 
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measure the physical, emotional and functional issues experienced by patients with 

voice disorders. The VHI score ranges between zero and 120, where a score of zero 

reflects no complaints. The VHI is measured before treatment, and three months 

after treatment. The change in VHI was studied in seven benign laryngological 

abnormalities in 143 patients, including 20 RRP patients. A significant improvement 

of the voice was observed in RRP patients; from an average VHI of 44.7 before 

surgical intervention, to an average VHI of 17.7 after surgical intervention.

Chapter 8, “General discussion and conclusions”, presents ideas for future research 

on RRP, and discusses ways to optimize the care of RRP patients.

This thesis provides additional insights on the diagnosis, clinical course, treatment 

and quality of life of the RRP patient. On the basis of the findings of this thesis, the 

RRP patient can develop a better understanding of his disease, and be provided 

with a better judgment on the future prospects of this debilitating disease. 
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Samenvatting

Larynxpapillomatose (recurrent respiratory papillomatosis, RRP) is een zeldzame, 

goedaardige, recidiverende, wratvormige aandoening van de luchtwegen met 

een predispositie voor de larynx (strottenhoofd) waar geen definitieve curatieve 

behandeling voor bestaat. Het primaire behandelingsdoel is het voorkomen van 

obstructie van de luchtwegen en tegelijkertijd stemklachten te minimaliseren. Dit 

proefschrift heeft gekeken naar een aantal vraagstukken op het gebied van de 

diagnose, het klinisch verloop, en de behandeling van RRP, alsmede de kwaliteit 

van leven van de RRP-patiënt. 

Deel I Diagnose
“Narrow band imaging” (NBI) is een methode om de zichtbaarheid van 

oppervlakkige bloedvaten te vergroten. Het wordt veelal gebruikt in de 

oncologie om pathologisch en gezond weefsel van elkaar te onderscheiden. In 

deze prospectieve studie ondergingen patiënten met larynxpapillomatose een 

systematisch endoscopische inspectie met conventioneel wit licht gevolgd door 

inspectie met NBI. Laesies die verdacht werden van larynxpapillomatose werden 

genoteerd, chirurgisch verwijderd en beoordeeld door een patholoog. In 14 

patiënten werden 24 endoscopieën verricht. Van de in totaal 86 van papilloom 

verdachte laesies werden er 61 histopathologisch bevestigd als papilloom. Zonder 

de toepassing van NBI als additionele methode zouden 11 histopathologisch 

bevestigde papillomata niet geïdentificeerd en verwijderd zijn. De toepassing van 

NBI als additionele visualisatiemethode verhoogde zodoende de sensitiviteit van 

80% naar 97%. NBI is een eenvoudig, veilig en snel diagnostisch instrument in de 

visualisatie van larynxpapillomatose en is effectief als additioneel diagnostisch 

hulpmiddel.

 

Deel II Klinisch verloop
Larynxpapillomatose is een met HPV6- en HPV11-geassocieerde ziekte. Er zijn 

tegenstrijdige resultaten gepubliceerd over welk van deze twee virussen het 

ernstigste ziektebeloop van RRP veroorzaakt. Een retrospectieve cohortstudie 

werd verricht met 55 RRP-patiënten waarin 814 chirurgische ingrepen werden 

geanalyseerd en complicaties gescoord. Een HPV6 en HPV11 type specifieke 

polymerasekettingreactie (PCR) werd verricht op biopten afgenomen tijdens deze 

ingrepen. Van de patiënten was 76% gedetecteerd met HPV6 en 24% met HPV11. 

41702 Tjon Pian Gi, Robin.indd   129 15-08-16   10:56



Chapter 9

130

Patiënten waarbij op jonge leeftijd larynxpapillomatose ontstaan was, werden 

vaker geopereerd dan patiënten waarbij larynxpapillomatose op oudere leeftijd 

ontstaan was, onafhankelijk van het type HPV. Bij de patiënten met HPV11 werden 

anatomisch meer papilloomlaesies gevonden en werd er meer uitbreiding buiten 

de larynx gezien. Het te verwachten aantal operaties bij HPV11-positieve RRP 

patiënten is gemiddeld hoger dan bij HPV6-positieve patiënten wanneer de ziekte 

voor de leeftijd van 22,4 jaar ontstaat. Als de ziekte daarentegen na de leeftijd van 

22,4 ontstaat is de verwachting dat de HPV6-positieve patiënt meer operaties zal 

moeten ondergaan dan de HPV11-positieve patiënt.

Deel III Behandeling
Intralesionaal gebruik van cidofovir is sinds 1998 een van de meest toegepaste 

therapieën bij patiënten met RRP in aanvulling op chirurgische ingrijpen. De 

producent van cidofovir verspreidde in 2011 een nieuwsbrief die waarschuwde 

voor ernstige bijwerkingen (nefrotoxiciteit, neutropenie en maligniteiten) bij het 

off-label gebruik van cidofovir. De bijwerkingen werden voornamelijk gezien 

bij intraveneuze toedieningen van cidofovir in andere vakgebieden. Omdat het 

onduidelijk was of RRP-patiënten die intralesionaal cidofovir kregen dergelijke 

bijwerkingen ondervonden, werd een vragenlijst over het gebruik van cidofovir in 

RRP-patiënten onder laryngologen verspreid en een retrospectief dossieronderzoek 

verricht. Wereldwijd participeerden specialisten uit 16 ziekenhuizen in 11 landen. 

Van de in totaal 635 RRP-patiënten werden er 275 behandeld met cidofovir. Deze 

RRP-patiënten kregen een mediaan van drie intralesionale cidofovirinjecties. Het 

onderzoek vond geen aanwijzingen dat er meer nefrotoxiciteit, neutropenie of 

luchtwegmaligniteiten optraden na de toediening van intralesionaal cidofovir bij 

RRP-patiënten.

Profylactisch Gardasil® is een quadrivalent vaccin tegen HPV6, HPV11, HPV16 

en HPV18 gerelateerde aandoeningen. Er is weinig bekend over hoe het 

immuunsysteem reageert op het therapeutisch toedienen van een quadrivalente 

vaccin bij patiënten die al een HPV-gerelateerde ziekte hebben. Om meer inzicht te 

krijgen in HPV6- en HPV11-geassocieerde RRP, werden HPV-specifieke antilichamen 

pre- en postvaccinatie geanalyseerd bij zes RRP-patiënten met behulp van 

Multiplex Human Papillomavirus Serology. De gemiddelde seroactiviteit tegen 

het geassocieerde HPV type steeg van 1125 median fluorescence intensity (MFI) 

prevaccinatie tot 4690 MFI postvaccinatie (p<0.001). Er trad bij alle RRP-patiënten 
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een stijging in de antilichaamtiter op. Deze case serie laat zien dat er hogere 

seroactiviteit van het geassocieerde HPV is te behalen in RRP-patiënten na het 

geven van het quadrivalente vaccin. Het is nog onduidelijk of deze stijging van 

antilichamen klinisch relevant is, en daarmee bijvoorbeeld resulteert in een daling 

van het aantal operaties.

Deel IV Kwaliteit van leven
Stemaandoeningen kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van 

een patiënt. De Voice Handicap Index (VHI) is een bekende stemgerelateerde 

vragenlijst die wordt gebruikt om de fysieke, emotionele en functionele klachten 

te meten die patiënten met stemaandoeningen kunnen ondervinden. De VHI-

score ligt tussen nul en 120, waar bij een score van nul geen stemgerelateerde 

klachten waar worden genomen. De VHI wordt voor behandeling en drie maanden 

na behandeling gemeten. De verandering in VHI werd in zeven goedaardige 

laryngologische afwijkingen in 143 patiënten bestudeerd, waaronder 20 RRP-

patiënten. Een significante verbetering van de stem werd waargenomen bij 

de RRP-patiënten; van een gemiddelde VHI van 44,7 voor operatie, naar een 

gemiddelde VHI van 17,7 na operatie. 

Hoofdstuk 8, “General discussion and conclusions”, bespreekt mogelijkheden voor 

toekomstig RRP onderzoek, en manieren waarop de zorg voor RRP patiënten kan 

worden geoptimaliseerd. 

Dit proefschrift geeft extra inzicht in enkele aspecten van de diagnose, klinisch 

beloop, behandeling en kwaliteit van leven van de patiënt met larynxpapillomatose. 

Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek kan de patiënt beter inzicht 

worden geboden in het ziektebeeld en een betere uitspraak gedaan worden over 

de toekomstverwachtingen van deze invaliderende ziekte. 
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