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ABSTRAK 
 
Tujuan :   memberikan gambaran 
Papiloma Saluran Pernafasan (PSP) 
di  Departemen/SMF  Ilmu 
Kesehatan THT-KL FK Unair/RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya mulai Januari 
2006 sampai Desember 2010 yang 
meliputi jumlah penderita, distribusi 
usia dan jenis kelamin, lokasi PSP,  
jumlah operasi yang dilakukan per 
tahun dan selama lima tahun, jumlah 
tindakan trakeotomi yang dilakukan 
dan evaluasi pasca operasi.  
Metode : deskriptif retrospektif 
meliputi umur, jenis kelamin, tipe 
PSP, lokasi PSP, histopatologi, 
jumlah operasi yang dilakukan dan 
evaluasi pasca operasi. 
Hasil : Dalam kurun waktu 5 tahun 
mulai Januari 2006 sampai dengan 
Desember 2010 didapatkan 51 
penderita PSP , terdiri dari 25 (49%) 
laki-laki dan 26 (51%) 
perempuan.Tipe PSP terdiri dari 39 
kasus (76 %) tipe juvenilis dan 12 
kasus (24%) tipe dewasa. Lokasi 
papiloma di glotis 12 penderita, yang 
meluas ke subglotis atau supraglotis 
14 penderita. Penyebaran ke trakea 
dijumpai pada 9 penderita dan 2 
penderita terdapat penyebaran 
sampai bronkus. Terdapat 36 
penderita yang dilakukan trakeotomi 

(71 %), 18 penderita dapat dilakukan 
dekanulasi dan 18 penderita sampai 
Desember 2010 belum dapat 
dilakukan dekanulasi. Jumlah 
penderita BLM satu kali per tahun  
paling banyak yaitu 25 penderita. 
PSP tipe juvenilis dilakukan BLM 
lebih sering  mencapai 6 kali operasi 
dalam satu  tahun,  tipe dewasa 
jumlah terbanyak adalah 2 kali dalam 
satu tahun. 
Hasil evaluasi penderita PSP : 12 
penderita tipe juvenilis tidak tampak 
lesi papiloma, 22 penderita tipe 
juvenilis masih didapatkan lesi 
papiloma  Tipe dewasa 5 penderita 
tidak didapatkan papiloma, 2 
penderita masih didapatkan papiloma 
. 
Kesimpulan : PSP terutama tipe 
juvenilis sampai saat ini masih 
menjadi masalah dalam 
pengobatannya.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan 
secara deskriptif retrospektif di 
Departemen/SMF  Ilmu Kesehatan 
THT-KL FK Unair/RSUD 
Dr.Soetmo Surabaya. Bahan yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah 
status rawat jalan divisi laring-faring 
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penderita PSP yang dirawat di 
Departemen/SMF  Ilmu Kesehatan 
THT-KL FK Unair/RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya mulai Januari 
2006 sampai Desember 2010. 

Penelitian dilakukan terhadap 
seluruh penderita yang dirawat 
dengan PSP. Data yang dikumpulkan 
meliputi umur, jenis kelamin, tipe 
PSP, lokasi PSP, histopatologi, 
jumlah operasi yang dilakukan dan 
evaluasi pasca operasi. 

 
HASIL 

Dalam kurun waktu 5 tahun 
mulai Januari 2006 sampai 
Desember 2010 didapatkan penderita 
PSP sebayak 51 dengan kasus baru 
21 dan kasus lama 30 penderita. 
Penderita PSP terdiri atas 25 (49%) 
laki-laki dan 26 (51%) perempuan 
(tabel 1).  

 
Tabel 1. Distribusi umur dan jenis 
kelamin penderita PSP  

Berdasarkan tabel diatas, dari 
51 penderita didapatkan tipe PSP 
terdiri atas 39 (76 %) tipe juvenilis 
dan 12 (24%) tipe dewasa (tabel 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Distribusi jenis kelamin dan 
tipe PSP  
 Laki

-laki 
Perempua

n 
Total 

Juvenili
s 

22 17 39 (76%) 

Dewasa 3 9 12 (24%) 

Total 25 26 51(100%
) 

 
Penderita PSP tipe juvenilis 

lebih banyak daripada tipe dewasa. 
Tipe juvenilis terdiri 22 laki-laki dan 
17 perempuan dengan usia paling 
muda adalah 1 tahun. Tipe dewasa 
terdiri dari 3 laki-laki dan 9 
perempuan dengan usia paling tua 86 
tahun. 

Pemeriksaan penderita PSP 
dengan teknik laringoskopi langsung 
maupun fiberoptik pada pemeriksaan 
didapatkan data lokasi PSP yang 
terdiri dari : glotis, meluas ke 
subglotis atau supraglotis, memenuhi 
seluruh laring (subglotis, glotis dan 
supraglotis), meluas ke trakea 
termasuk stoma dan meluas ke 
bronkus. 
 
Tabel 3. Lokasi papiloma pada 
saluran pernafasan pada penderita 
PSP 

N
o 

Lokasi Jumlah  
Penderit

a 

Prosentas
e 

(%) 
1 Glotis 12 24 % 

2 Glotis dan 
sub/supragloti
s 

14 27 % 

3 Glotis, sub 
dan 
supraglottis 

14 27 % 

4 Meluas ke 
trakea 

9 18 % 

5 Meluas ke 
bronkus 

2 4 % 

        Umur 
 
Jenis kel 

<10 
th 

11– 
20 
thn 

21 - 
30 
thn 

31 - 
40 
thn 

41 - 
50 
thn 

>50 
thn 

Total 

Laki-laki 19 3 - - - 3 25 

Perempua
n 

12 5 3 - 3 3 26 

Total 31 8 3 - 3 6 51 
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 TOTAL 51 100 % 

  
Penderita dengan lokasi 

papiloma paling banyak di glotis 
yang meluas ke subglotis atau 
supraglotis yaitu 14 (27 %) jumlah 
ini sama banyak dengan yang meluas 
ke keduanya (subglotis dan 
supraglotis). Penyebaran ke trakea 
dijumpai pada 20 % penderita dan 
dua penderita terdapat penyebaran 
sampai bronkus. Didapatkan 
papiloma ekstra laring yaitu ke lidah 
pada satu penderita dan satu 
penderita di uvula. 

Keluhan utama penderita 
adalah suara parau yang progresif 
tetapi keluhan yang  membuat 
penderita datang berobat adalah 
afoni dan sesak yang disebabkan 
sumbatan jalan nafas sehingga 
diperlukan tindakan  trakeotomi. 
Sampai Desember 2010, terdapat 36 
penderita yang dilakukan trakeotomi 
(71 %), 18 penderita dapat dilakukan 
dekanulasi dan 18 penderita belum 
dapat dilakukan dekanulasi (stoma) 
atau tidak ada data dekanulasi yang 
disebabkan penderita tidak kontrol. 

 
Tabel 4. Jumlah tindakan trakeotomi 
pada tipe penderita PSP  

 Juvenilis Dewasa Total 

Tidak 
Trakeotomi 

8 7 15 

Trakeotomi 
sudah  
dekanulasi 

13 2 15 

Trakeotomi 
belum 
dekanulasi 

13 3 16 

Trakeotomi 
ulang 

5 - 5 

Total 39 12 51 

 

Penanganan PSP yang utama 
adalah tindakan operasi dengan 
pendekatan bedah laring 
mikroskopik (BLM). Terdapat 3 
penderita tidak dilakukan BLM  
dalam kurun waktu 5 tahun ini 
karena satu penderita sudah sembuh, 
satu  penderita sedang hamil dan satu 
penderita tidak kontrol. 

 
Tabel 5. Jumlah BLM tiap tahun 
penderita PSP 

Jumlah 
BLM 
tiap 
tahun 

Jumlah penderita Total Prosentase 
(%) Tipe 

juvenilis 
Tipe 
dewasa 

1 x 15 10 25 49 % 

2 x 14 1 15 29 % 

3 x 3 - 3 6 % 

4 x 3 - 3 6 % 

5 x 1 - 1 2 % 

>5x 1 - 1 2 % 

Total 37 11 48 94 % 

 
 Penderita yang dilakukan 

BLM satu kali per tahun  berjumlah 
paling banyak yaitu 25 orang. PSP 
tipe juvenilis dilakukan BLM lebih 
sering dari pada tipe dewasa yaitu  
mencapai 6 kali operasi dalam satu  
tahun yang dialami oleh satu 
penderita. Sedangkan tipe dewasa 
jumlah terbanyak adalah 2 kali dalam 
satu tahun. Jumlah BLM yang 
dilakukan selama 5 tahun paling 
banyak mencapai 15 kali yaitu pada 
penderita PSP tipe juvenilis. 

Data histopatologi didapatkan  
pada 38 penderita. Hasil  skuamus 
papiloma pada 20 penderita dan hasil 
bacaan yang mencantumkan derajat 
displasia ringan 11 penderita, 
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displasia sedang pada 6 penderita 
dan 1 penderita dengan displasia 
berat. Pada tipe dewasa terdapat 
perubahan menjadi ganas pada 2 
penderita yaitu menjadi sel skuamus 
karsinoma yang kemudian di rujuk 
ke poli onkologi THT-KL. 

Evaluasi terakhir pada 
penderita PSP sampai Desember 
2010, sudah tidak didapatkan 
papiloma pada 12 penderita tipe 
juvenilis tetapi terdapat kelainan 
struktur berupa sinekia (2 penderita) 
dan sikatrik (1 penderita). Papiloma 
masih didapatkan pada 22 penderita 
tipe juvenilis sedangkan 5 penderita 
tidak kontrol lagi. Tipe dewasa 5 
penderita tidak didapatkan papiloma, 
3 penderita tidak control dan 2 
pendeerita masih didapatkan 
papiloma. 

 
PEMBAHASAN 
 Etiologi PSP adalah HPV tipe 
6 dan 11 yang juga sebagai penyebab 
genital warts. Virus ini temasuk 
golongan papovaviridae dengan inti 
DNA yang menginfeksi sel epitel, 
bersifat jinak dan jarang 
menyebabkan keganasan. DNA dari 
HPV ini juga dapat ditemukan secara 
makroskopik pada mukosa laring 
yang normal. Tipe 11 lebih agresif 
dan sering ditemukan dibandingkan 
tipe 6. HPV tipe lain yang juga 
ditemukan pada lesi mukosa laring 
yaitu tipe 16 dan 18 yang 
berhubungan dengan terjadinya 
keganasan.5 

Transmisi HPV yang 
menyebabkan PSP diduga melalui 
proses kehamilan dan persalinan. Hal 
ini didukung data ibu dengan 
condylomata selama kehamilan 
berhubungan dengan 200 risiko PSP 
pada anak. Penelitian lain pada anak 

dengan PSP tipe juvenilis, 54% 
mempunyai riwayat ibu dengan 
candylomata vulva pada saat 
melahirkan. Selain itu penelitian 
pada 77 ibu dengan candylomata 
pada persalinan terdapat 9 anak yang 
menderita PSP.6 

Pembagian PSP berdasarkan 
onset gejala terdapat dua tipe yaitu 
juvenilis dan dewasa. Tipe juvenilis 
didiagnosis pada usia 2-4 tahun, 
tidak ada perbedaan laki-laki dan 
perempuan, bersifat agresif dan lebih 
sering dilakukan tindakan operasi. 
Waktu antara munculnya gejala 
dengan diagnosis rata-rata satu 
tahun. Sedangkan tipe dewasa 
ditemukan pada usia 40-50 tahun, 
sedikit lebih banyak pada laki-laki, 
kurang agresif sehingga tidak 
memerlukan sering tindakan operasi. 
Transmisi pada tipe juvenilis secara 
vertikal pada kehamilan dan 
persalinan sedangkan pada tipe 
dewasa diduga aktivasi HPV yang 
menginfeksi saat usia anak dan 
infeksi langsung saat dewasa.1,2 

Data penderita rawat jalan 
divisi laring-faring Departemen/SMF  
Ilmu Kesehatan THT-KL FK 
unair/RSUD Dr.Soetomo Surabaya 
mulai Januari 2006 sampai 
Desember 2010 didapatkan 51 
penderita, 25 laki-laki dan 26 
perempuan. Secara total tidak 
didapatkan perbedaan jumlah 
berdasarkan jenis kelamin. 
Pembagian tipe juvenilis pada 
kelompok usia < 10 tahun dan 11-20 
tahun, sedangkan tipe dewasa 21 
tahun keatas. Jumlah tipe juvenilis 
adalah 39 penderita (76%), hal ini 
jauh lebih besar daripada tipe dewasa 
yaitu 12 penderita (24 %).  

Usia diagnosis paling muda 
adalah 1 tahun yang datang dengan 
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keluhan sesak sehingga dilakukan 
tindakan trakeotomi. Penderita ini 
menjalani lima kali operasi selama 5 
tahun ini dan belum dilakukan 
dekanulasi. Usia paling tua adalah 86 
tahun yang juga datang dengan 
keluhan sesak dan dilakukan 
trakeotomi diikuti pemeriksaan 
histopatologi. Hasil pemeriksaan 
tersebut menggambarkan skuamus 
papiloma. Penderita menjalani BLM 
hanya satu kali kemudian kontrol 
satu kali dengan papiloma yang 
masih ada tetapi penderita tidak 
kontrol kembali. 

Jenis kelamin  laki-laki lebih 
banyak pada tipe juvenilis tetapi 
hanya selisih 1.3. Sedangkan pada 
tipe dewasa didominasi oleh 
perempuan dengan perbandingan 
3:1. Hal ini tidak sesuai dengan 
penelitian oleh Quiney et al dan 
Irwin et al , dikutip dari Sharma N et 
al, mayoritas penderita tipe dewasa 
adalah laki-laki dengan ratio 2:1 
sedangkan tipe juvenilis lebih 
banyak perempuan dengan rasio 1:2.7 

Lokasi papiloma lebih sering 
pada zona transformasi yaitu 
perpindahan epitel skuamus ke epitel 
kolumnar bersilia tetapi dapat terjadi 
dimana saja pada saluran nafas. 
Lokasi yang sering terjadi antara lain 
nasofaring, limen vestibuli, palatum 
mole, permukaan laring dari 
epiglottis, batas atas dan bawah 
ventrikel, korda vokalis, karina dan 
bronkus. Selain itu lokasi sekitar 
trakeotomi juga sering terdapat 
papiloma karena dapat terjadi 
metaplasia sel epitel.1,6 

Data dari 51 penderita PSP 
lokasi papiloma yang didapatkan 
pada pemeriksaan baik pada saat 
penderita kontrol maupun saat 
operasi, 12 penderita (24%)  masih 

terbatas pada glotis. Perluasan 
papiloma dari glotis ke sub glotis 
atau supra glotis didapatkan pada 14 
penderita (27%). Jumlah ini sama 
banyak dengan lokasi papiloma yang 
meluas keduanya. Terdapat 9 
penderita (18%) yang mengalami 
perluasan papiloma ke trakea 
terutama di sekitar stoma. Hal ini 
disebabkan adanya injury dari 
mukosa trakea. Perluasan sampai ke 
bronkus terjadi pada dua penderita. 

Penelitian yang dilakukan 
Pruess et al 2007, dikutip dari Ridley 
RW dan Jing S, membagi penderita 
PSP berdasarkan lesi yang 
ditemukan yaitu single dan multiple. 
Gambaran  lokasi papiloma dari 
kedua kelompok tersebut paling 
banyak terbatas pada glotis. 
Kelompok multiple tampak lebih 
agresif dengan ditemukannya 
papiloma pada trakea dan bronkus  
(tabel 6).2 

Tabel 6. Lokasi PSP  
No Lokasi Lesi 

tunggal 
Lesi 

multiple 
1 Supra 

glotis 
5 % 26 % 

2 Glotis  92 % 97 % 

3 Sub 
glottis 

2 % 38 % 

4 Trakea 0 14 % 

5 Bronkus 0 4 % 

 
Manifestasi papiloma pada 

ekstra laring ditemukan sekitar 30 % 
pada  anak-anak dan 16 % pada 
dewasa dengan PSP. Lokasi yang 
sering didapatkan adalah rongga 
mulut, trakea, bronkus dan esofagus.2 
Penderita PSP yang diteliti terdapat 
menifestasi ekstra laring pada dua 
penderita. Satu penderita didapatkan 
papiloma pada lidah dan satu lainnya 
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pada uvula. kedua penderita ini juga 
mengalami perluasan ke bronkus. 

Papiloma pada bronkus 
ditandai asimptomatis, nonkalsifikasi 
dan nodul periferal. Lesi ini akan 
semakin membesar dan membentuk 
cavitas yang sentral dan nekrosis. 
Penderita akan mengalami 
bronkiektasis, pneumonia dan 
penurunan fungsi paru. Papiloma 
pada paru bersifat tersembunyi dan 
membahayakan, dapat terjadi 
perbaikan dalam beberapa tahun tapi 
dapat terjadi gagal nafas karena 
kerusakan parenkim paru yang luas.2  

Diagnosis PSP berdasarkan 
anamnesis dan dapat ditegakkan 
dengan pemeriksaan langsung pada 
saluran nafas penderita yang 
dikonfirmasi dengan pemeriksaan 
histopatologi. Gejala awal adalah 
suara parau yang bersifat progresif. 
PSP merupakan penyebab kedua 
suara parau pada anak. Gejala ini 
sering dianggap sebagai asma, croup, 
alergi, bronkitis atau vocal nodul. 
Stridor merupakan gejala yang 
muncul kemudian disertai sesak 
nafas. Penderita harus dilakukan 
pemeriksaan langsung untuk melihat 
patologi yang ada pada laring. Massa 
papiloma tampak bewarna merah 
muda kepucatan, lesi yang eksofitik, 
pedunculated atau berdasar luas dan 
tampak bergerombol.8,9 

Waktu mulai gejala muncul 
sampai diagnosis rata- rata satu 
tahun. Penderita yang datang dengan 
keluhan sesak dan adanya tanda 
sumbatan jalan nafas atas harus 
dilakukan  trakeotomi untuk 
mengamankan jalan nafas. Tindakan 
trakeotomi pada PSP masih 
kontroversial. Penderita PSP yang 
memerlukan trakeotomi ternyata 50 
% mengalami penyebaran ke trakea. 

Selain itu penelitian menunjukkan 
papiloma pada trakea muncul pada 
setengah penderita dengan 
trakeotomi. Para ahli banyak yang 
menghindari melakukan trakeotomi, 
bila memang harus dilakukan maka 
tindakan dekanulasi segera dilakukan 
begitu jalan nafas telah aman.2,3 

Jumlah penderita PSP yang 
tidak dilakukan trakeotomi sebanyak  
15 penderita (29 %). Penderita yang 
dilakukan trakeotomi kemudian 
dekanulasi sebanyak 15 selisih satu 
dari yang belum dilakukan 
dekanulasi. Pada PSP tipe juvenilis 
terdapat 61 % penderita yang 
dilakukan trakeotomi. Jumlah yang 
sudah dekanulasi dengan yang belum  
dekanulasi adalah sama yaitu 13 
penderita. Terdapat lima penderita 
yang dilakukan trakeotomi ulang 
karena keluhan sesak dan adanya 
tanda sumbatan jalan nafas atas. 
Berbeda dengan tipe dewasa, lebih 
dari 50 % penderita tipe ini tidak 
dilakukan trakeotomi. Dari hasil ini 
tampak bahwa tipe juvenilis lebih 
agresif dan lebih sering 
menyebabkan sumbatan jalan nafas 
atas. 

Stadium dan keparahan PSP 
ditentukan  dengan beberapa metode 
yang telah diajukan untuk 
mempermudah komunikasi antara 
ahli THT-KL, pemantauan klinis 
penderita dan untuk kepentingan 
penelitian. Saat ini telah dibuat 
kriteria stadium dan keparahan PSP 
oleh American  Society of Pediatric 
Otolaryngology (ASPO) pada tahun 
1998 dan telah dibentuk dalam 
perangkat lunak oleh University of 
Washington. Sistem stadium ini 
terdiri dari skor klinis dan skor 
anatomis. Skor klinis terdiri dari 
empat pertanyaan tentang suara 
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penderita, adanya stridor, derajat 
gangguan sal nafas dan kepentingan 
intervensi. Masing - masing 
mempunyai skor 0-4. Skor anatomis 
berdasarkan lokasi dan bentuk lesi 
pada laring, trakea dan organ lain.2,10 

Tujuan pengobatan pada PSP 
adalah membersihkan lesi papiloma 
semaksimal mungkin untuk 
meningkatkan dan menjaga fungsi 
saluran nafas sambil tetap 
mempertahankan fungsi laring. 
Sampai saat ini tidak ada terapi 
tunggal yang efektif menghilangkan 
PSP. Tindakan reseksi lesi primer 
harus mempertahankan struktur yang 
normal dan jangan terlalu agresif 
agar tidak terbentuk jaringan parut 
yang mengakibatkan stenosis saluran 
nafas. 2,9 

Terapi yang dilakukan pada 
PSP meliputi terapi primer dan 
tambahan (ajuvan). Tehnik operasi 
pada PSP mengalami perkembangan, 
diawali dengan bedah laringoskopi 
mengangkat lesi papiloma dengan 
forsep, cold excision, laser CO2, 
microdebrider, phono-micro 
surgical, 585-nm Pulsed dye laser 
(PDL) dan  532nm pulsed potassium–
titanyl–phosphate (KTP) laser. 
Tehnik PDL dan KTP tidak efektif 
untuk lesi yang banyak dan tebal. 
Lesi yang luas dan banyak paling 
baik menggunakan tehnik laser CO2, 
cold excision atau 
microdebrider.2,9,10 

Di RSUD Dr.Soetomo masih 
menggunakan tehnik yang lama yaitu 
dengan pendekatan bedah 
laringoskop mikroskopik (BLM) dan 
menggunakan forsep untuk 
mengangkat lesi papiloma. Selama 
lima tahun 48 dari 51 penderita PSP 
telah dilakukan BLM. Operasi 1x 
/tahun mempunyai jumlah yang 

paling banyak yaitu 25 penderita 
(49%). Operasi 2x/tahun didapatkan 
pada 15 penderita (29%), 3x/tahun 
dan 4x/tahun mempunyai jumlah 
yang sama yaitu  penderita (6%). 
Jumlah operasi 5x dan lebih 
dilakukan pada 1 penderita (2%). 

Tipe PSP dewasa hampir 
seluruhnya dilakukan BLM 1x/tahun, 
hanya satu penderita yang dilakukan 
2x/tahun. Penderita ini setelah BLM 
ketiga sudah tidak ditemukan lesi 
papiloma pada kontrol berikutnya. 
Tipe juvenilis jumlah BLM 1x/tahun 
dengan 2x/tahun hampir sama. 
Terdapat penderita yang dilakukan 3-
5 kali BLM per tahun. Jumlah 
terbanyak yaitu 6x/tahun terdapat 
pada satu penderita tipe juvenilis dan 
masih ditemukan lesi papiloma pada 
data kontrol terakhir sehingga masih 
dilakukan BLM pada tahun 2011. 
Data jumlah BLM diatas 
menunjukkan bahwa tipe juvenilis 
lebih agresif dan lebih sering 
memerlukan tidakan operasi dari 
pada tipe dewasa. 

Terapi ajuvan PSP yang 
paling sering digunakan α-interferon 
secara sistemik. Injeksi Cidofovir 
intralesi menjadi terapi ajuvan 
selanjutnya, berfungsi sebagai 
antiviral. Rekomendasi Recurrent 
Respiratory Papilomatosis 
Taskforced tentang penggunaan 
Cidovofir dapat digunakan secara 
rutin pada penderita PSP sedang-
berat yaitu yang sering dilakukan 
operasi, jalan nafas yang terganggu, 
kualitas suara yang buruk dan yang 
memerlukan trakeotomi. Cidovovir 
tidak dianjurkan pada kasus yang 
ringan mengingat efek samping 
penggunaan jangka panjang 
(nefrotoksik dan karsinogenik) dan 
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harus menggunakan informed 
consent.2 

Terapi ajuvan yang lain yang 
berfungsi sebagai antivirus adalah 
Acyclovir dan Ribavirin injeksi 
tetapi belum digunakan secara luas. 
Terapi ajuvan lainnya adalah 
photodynamic Therapy, indole-3-
carbinol, isotretinoin/retinoid, 
metotreksat, celebrex (inhibitor cox-
2). Semua terapi ajuvan tersebut 
masih dalam penelitian.9 

Bonagura BR et al tahun 
2010 melakukan tinjauan tentang 
respon imun penderita PSP terhadap 
infeksi HPV pada saluran nafas atas. 
Mereka berhasil mengidentifikasi 
epitop pada sel T dari protein awal  
HPV-11 pada HLA klas II yang 
dapat membantu menghasilkan 
vaksin untuk PSP. Pemberian vaksin 
HPV dapat mengurangi interval 
waktu operasi.2,11 

Perubahan lesi papiloma 
menjadi ganas jarang terjadi, 
diperkirakan terjadi pada 1-7 % 
penderita PSP. Sering terjadi pada 
penderita dekade 3-4 dan pada 
penderita yang mengalami perluasan 
lesi sampai paru. Diperkirakan waktu 
untuk terjadi perubahan lesi menjadi 
ganas sekitar dua dekade setelah 
menderita PSP.1,2 Terdapat dua 
penderita yang menjadi squamus 
karsinoma tetapi pada tipe dewasa. 
Penderita tersebut berusia 30 tahun 
(perempuan) dan 75 tahun (laki-laki). 
Pada penderita usia 75 tahun 
kemungkinan bahan yang diambil 
pada pemeriksaan awal kurang tepat 
karena setelah dilakukan BLM 1x 
didapatkan hasil sel skuamus 
karsinoma. Sedangkan penderita usia 
30 tahun hasil patologi anatomi awal 
adalah papiloma laring dengan 
displasia sedang kemudian terjadi 

perubahan menjadi ganas setelah 2 
tahun pasca BLM terakhir. 

Evaluasi terakhir pada 
penderita PSP sampai Desember 
2010 sudah tidak didapatkan 
papiloma pada 12 penderita tipe 
juvenilis tetapi terdapat kelainan 
struktur berupa sinekia (2 penderita) 
dan sikatrik (1 penderita). Papiloma 
masih didapatkan pada 22 penderita 
tipe juvenilis sedangkan 5 penderita 
tidak kontrol lagi. Tipe dewasa 5 
penderita tidak didapatkan papiloma, 
3 penderita tidak kontrol dan 2 
pendeerita masih didapatkan 
papiloma. 

Prediksi kesembuhan 
penderita PSP perlu disampaikan 
kepada penderita dan keluarganya. 
Kesembuhan pada PSP belum 
mempunyai definisi secara universal 
dan masih sedikit penelitian tentang 
hal ini. Ruparelia , dikutip dari 
Andrus JG dan Shapshay SM, 
melakukan analisis data 165 
penderita baru PSP tipe juvenilis 
untuk mencari faktor yang 
mempengaruhi remisi penderita. 
Peneliti ini mengambil definisi 
remisi adalah penderita yang tidak 
memerlukan prosedur operasi pada 
satu tahun terakhir. Faktor 
berpengaruh pada remisi penderita 
PSP adalah usia saat diagnosis, 
remisi mencapai 44.2% pada usia 3.6 
tahun dan meningkat 1.13 tiap satu 
tahun. Penderita yang memerlukan 
4x operasi dalam satu tahun memiliki 
angka remisi lebih baik daripada > 
4x/tahun.  Faktor yang diteliti tetapi 
tidak mempengaruhi remisi antara 
lain pemberian terapi ajuvan pada 
tahun pertama diagnosis, ras dan 
jenis kelamin. 9 

Faktor risiko berulangnya 
PSP pada penderita telah diteliti oleh 
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Vėlyvytė D et al yang 
membandingkan kelompok yang 
menderita PSP dengan orang sehat. 
Faktor risiko yang diteliti adalah 
kecenderungan penyakit saluran 
nafas, hidup dengan perokok, daya 
tahan tubuh yang rendah, 
pembesaran kelenjar submandibula 
dan karies gigi. Faktor tersebut diatas 
ternyata terbukti signifikan secara 
statistik sebagai penyebab HPV yang 
menetap pada saluran nafas atas. 
Penyakit refluks juga diaanggap 
sebagai faktor yang memperberat 
kekambuahn PSP.9,12 

  
 
KESIMPULAN 
1. Dalam kurun waktu 5 tahun 

mulai Januari 2006 sampai 

dengan Desember 2010 
didapatkan 51 penderita PSP, tipe 
PSP terdiri atas 39 kasus (76 %) 
tipe juvenilis dan 12 kasus (24%) 
tipe dewasa. 

2. Lokasi papiloma di glottis, supra 
glottis dan sub glottis. 
Penyebaran ke trakea dijumpai 
pada 9 penderita dan 2 penderita 
terdapat penyebaran sampai 
bronkus.  

3. Terdapat 36 ( 71% ) penderita 
dilakukan trakeotomi  

4. PSP tipe juvenilis dilakukan 
BLM lebih sering dari pada tipe 
dewasa yaitu  mencapai 6 kali 
operasi dalam satu  tahun.  

5. PSP terutama tipe juvenilis 
sampai saat ini masih menjadi 
masalah dalam pengobatannya. 

 
 

 
 
  



GAMBARAN PAPILOMA…(Rosydiah R, Irwan K) 

 146 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Ridley RW, Shen J. Recurrent 

respiratory papillomatosis. Grand 
round presentation. Departement 
of otolaryngology University or 
Texas Medical Branch, June 
25,2008. Available from 
http://www.utmb.edu/otoref/grnd
s/ respir-papill-recur-
080625/respir-papillrecur-slides-
080625.pdf. Accesed August 
6,2011. 

2. Derkay CS, Wiatrak B. Recurrent 
respiratory papillomatosis : a 
review.  Laryngoscope 
2008;118:1236-47. 

3. Derkay S. Recurrent respiratory 
papillomatosis. In : Bailey BJ, 
Johnson JT eds. Head and neck 
surgery-otolaryngology 4th ed. 
Philadelphia: Lippincot William 
& wilkins, 2006:1167-81. 

4. Katsenos S, Becker HD. 
Recurrent respiratory 
papillomatosis: a rare chronic 
disease, difficult to treat, with 
potential to lung cancer 
transformation: apropos of two 
cases and a brief literature 
review. Case Rep Oncol 
2011;4:162–71. Available from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/PMC3081647/ 
pdf/cro0004-162.pdf. Accesed 
August 6,2011. 

5. Aaltonen LM, Rihkanen H, 
Vaheri A. Human papillomavirus 
in larynx. Laryngoscope 
2002;112:700-7. 

6. Goon P, Sonnex C, Jani P, 
Stanley M, Sudhoff H. Recurrent 
respiratory papillomatosis: an 
overview of current thinking and 
treatment. Eur Arch 
Otorhinolaryngol 
2008;265(2):147–51. Available 

from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/PMC 2217621. 
Accesed August 8, 2011 

7. Sharma N, Gill P, kaur J, Hans 
JM. Solitary juvenile laryngeal 
papilloma. Indian Journal of 
otolaryngology and  Head and 
Neck Surgery 2001;53(1):62-4. 
Available from 
http://medind.nic.in/ibd/t01/i1/ib
dt01i1p62o.pdf. Accesed August 
6,2011. 

8. Lee KJ. Pediatric otolaryngology. 
In :Lee KJ ed. Essential 
otolaryngology-head and neck 
surgey.9th ed.United States of 
Amerika: The Mc Graw-Hill 
Companies,2008:798-9. 

9. Andrus JG, Shapshay SM. 
Contemporary management of 
laryngeal papilloma in adult and 
children. Otolaryngol Clin N Am 
2006; 39: 135–58. 

10. Derkay CS, Johnson KE. 
Recurrent respiratory 
papillomatosis. Virginia : 
Departement of Otolaryngology-
Head and Neck Surgery, Eastern 
Virginia Medical School. 
Available from 
http://www.touchbriefings.com/p
df/3211 /johnson.pdf. Accesed 
August 8,2011 

11. Bonagura VR, Hatam LJ, 
Rosentahl DW, DeVoti J, Fung 
L, Steinberg BM, et al. Recurrent 
respiratory papillomatosis: a 
complex defect in immune 
responsiveness to human 
papillomavirus-6 and -11. 
APMIS.2010;118(6-7):455–70. 
Available from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/ 



JURNAL THT-KL, Vol. 5,  No. 3, September  - Desember 2012, hlm. 137 - 147 

147 
 

PMC2909665/pdf/nihms212438.
pdf. Accesed August 6, 2011 

12. Vėlyvytė D, Laiškonis A, Uloza 
V, Gozdzicka-Jozefiak A. 
Prevalence of human 
papillomavirus infection among 
patients with laryngeal 
papillomatosis and the influence 

of some risk factors on the 
persistence of papillomaviruses 
in the upper respiratory tract. 
Medicina 2002;38(5): 499-503. 
Available from 
http://medicina.kmu.lt/0205/0205
-03e.pdf. Accesed August 
8,2011. 

 
 
 
 
 
  


